Ruimtemissie Kapoenen
Kapoenenkamp 2020 Linkebeek

Woehoeeew kapoenen,
Hier is het kampboekje en dat betekent maar één ding: We
vertrekken bijna op scoutskamp! Maar dit jaar is het geen
gewoon kamp, we gaan namelijk een reis naar de ruimte
maken! Ja je hoort het goed, wij worden astronauten! Zijn
jullie klaar om met ons de ruimte te verkennen? We
vertrekken vanop planeet aarde en vliegen met ons
ruimteschip naar Saturnus, daarna passeren we nog even
langs Neptunus en de Maan mogen we natuurlijk ook niet
vergeten. Maar pas op want buitenaardse wezens zullen
onze toch niet gemakkelijk maken…
Kom mee met ons op een vijfdaags avontuur en laat je
betoveren door de wondere wereld van de sterren en
planeten. Hopelijk worden jullie op het einde van het kamp
allemaal bekroond tot echte astronauten. Wij hebben er
alvast super mega veel zin in!!

Praktische info
LANCERING (Za 25 juli)
Om 11u worden jullie verwacht in Linkebeek zodat om 12u ons
ruimteschip definitief de lucht in kan gaan. We spreken dus niet
eerst af aan de scouts! Carpoolen mag niet volgens Scouts &
Gidsen Vlaanderen dus iedereen zal zijn eigen kind moeten
brengen. Ouders die hun kind komen afzetten, zijn bij aankomst
verplicht een mondmasker te dragen.
LANDING (Do 30 juli)
Om 12u zal ons ruimteschip landen en zit het kamp erop ☹. Ook
om terug te geraken naar huis zouden wij willen vragen dat elke
ouder zijn eigen kind komt ophalen. Wie zijn kind komt ophalen,
is verplicht om een mondmasker te dragen wanneer die op het
kampterrein is.
KAMPPLAATS
Chiro Sjoen
Hollebeekstraat 262
1630 Linkebeek
TELEFOONNUMMERS
Veva: 0472/06.19.74

Zazoe: 0483/66.62.81

Gigi: 0468/20.52.20

Kora: 0491/90.65.11

Nala: 0471/49.45.00

PRIJS
Inschrijven kost 90 euro. Dit bedrag is te storten op volgend
rekeningnummer: BE50 7360 1136 3818.
We zijn er ons van bewust dat een kamp genoeg geld kost. Het
komt al eens voor dat ouders niet het hele bedrag voor een of
meerdere leden in één keer kunnen neertellen. Daarom heeft
Scouts en Gidsen Vlaanderen een initiatief opgestart, genaamd
Fonds Op Maat, voor families die het financieel wat moeilijker
hebben. Kort uitgelegd komt het er op neer dat de kampprijs in
drie delen wordt opgedeeld. Eén deel betaalt het lid, één deel
betaalt Scouts en Gidsen Vlaanderen en het derde deel betaalt
de groepskas van onze scouts. Voor meer informatie kan je
altijd bij de leiding terecht. Als jullie hier gebruik van willen
maken, kunnen wij dit in alle discretie regelen.

Wat nemen we mee?
Wasgerief :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Washandjes
Handdoeken
Zeep
Shampoo
Tandpasta
Tandenborstel
Haarborstel/kam + rekkertjes, speldjes,…
Muggenspray/melk
Zonnecrème
Aftersun

Kleren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniform (groene broek/rok/short en das)
Voldoende kousen en ondergoed
T-shirts (lange en korte mouwen) en topjes
Shorts/rokjes
Lange broeken
Dikke trui(en)
Regenjas
Rubberen laarzen
Stevige stapschoenen
Andere schoenen en sandalen
Kleren die heel nat mogen worden

•
•
•

Zwemkledij
Kleren die heel vuil mogen worden!
Verkleedkleren in thema ruimte

!! Gelieve alle kledij en schoenen te merken!!
Andere:
•

•
•
•
•
•

Schrijfgerei, enveloppen, postzegels, papier en een
lijstje met adressen
Strips, leesboeken en spelletjes (UNO, kaarten,...)
Vuile waszak
Zaklamp!!
Keukenhanddoek!! (naam inzetten!)
Drinkbus

Belangrijk:
•
•

Een vorm van identificatie (identiteitskaart, ISI+, ....)
Medicatie indien nodig + gebruiksaanwijzing (afgeven
aan de leiding)

Slaapgerief:
•
•
•
•
•

Slaapzak (eventueel extra deken)
Matje/veldbed/luchtmatras (er zijn geen bedden)
Pyjama
Een kussen
En je knuffel natuurlijk!

Hygiënepakketten worden door de leiding voorzien

Wat nemen we niet mee ?
•
•
•
•
•

Gsm’s, mp3-spelers, en andere elektronica
Waardevolle voorwerpen
Snoepjes
Slecht humeur
Geld

Zo liefste kapoenen & ouders,
Dit is alles wat we nu al over het kamp kunnen verklappen. De
rest kom je toch wel met ons ontdekken zeker? In afwachting
kan je deze kleurplaat inkleuren om alvast in de stemming te
komen!

Wij zijn steeds bereid al jullie vragen te beantwoorden; bel
ons of stuur een mailtje naar: kapoenen@scouts121.be
Wij houden jullie nog op de hoogte bij mogelijke wijzigingen!

