
17 juli 2022 – 24 juli 2022
Scoutskamp kapoewellen



PRAKTISCHE 
INFORMATIE
• Kampinschrijvingen: beginnen op 8 mei, gecombineerd met een scoutte 

café waar jullie vragen kunnen komen stellen aan de leiding, maar ook 
iets kunnen komen drinken of  eten bij onze jin! 

• Vertrek kapoenen en kawellen: 17 juli 2022 om 9 uur. We vertrekken 
samen in Loonbeek met de bus! 

• Ophalen: 24 juli 2022 op bezoekdag. De ouders kunnen dan ook eens 
kijken hoe hun kinderen de hele week hebben doorgebracht, en met een 
gezamenlijke laatste sluiting waar de ouders ook mogen bij zijn sluiten 
we ons kamp af. 

• De valiezen gaan mee met de bus, maar er is ook de mogelijkheid om 
een aparte zak met bijvoorbeeld een waskom, matras en/of  slaapzak 
mee te geven met de containers, dit zal gebeuren op zondag 10 juli om. 
19 uur. 



We gaan dit jaar op kamp in Retie, Antwerpen. De kinderen 
krijgen hun eigen tenten waar ze de hele week samen in 
zullen slapen, kapoenen en kawellen, meisjes en jongens 

gescheiden. Ze liggen dicht bij de 
leidingstent en er is een bel aanwezig waar ze kunnen op 
drukken in geval van nood en dan komt er meteen leiding 

kijken. We doen dit zo al jaren en er is nog nooit een 
probleem geweest hiermee, de kinderen vinden dit zelf ook 

heel leuk en weten dat de leiding niet ver is wanneer er 
een probleem is! Iedereen kan dus op beide oren slapen 
dat de kinderen veilig, gezellig en goed zullen slapen J



❑Luchtmatras (GEEN 
veldbedden en GEEN 
kingsize matrassen!!!) 
❑Slaapzak
❑Hoofdkussen
❑Pomp
❑Deken(s)
❑Pyjama
❑Knuffeldier

Wat neem ik mee op kamp?

❑Waskom (liefst harde 
plastiek)
❑Badhanddoek
❑Handdoeken
❑Washandjes
❑Zeep en shampoo
❑Kam, borstel
❑Tandpasta en 
tandenborstel

❑ Merk ALLE kledij zodat je die 
gemakkelijk kan herkennen, 
zeker het uniform en das!
❑ Zakgeld heb je niet nodig, de 
leiding zorgt voor de 
versnaperingen.
❑ Zwembandjes 
❑ Een extra postzegel + 
enveloppe

❑Degelijke stapschoenen
❑Botten of hoge laarzen
❑Versleten schoenen om 
in de beek te ploeteren
❑Sandalen
❑Sportschoenen
❑Voldoende kousen
❑Voldoende ondergoed
❑Zeker voldoende 
reservekledij met slecht 
weer!
❑Voldoende speelkledij 
die vuil mag worden 
❑Dikke warme truien
❑Regenjas of KW
❑Zwemkledij
❑Neem zeker ook 1 outfit 
mee die hééél vuil mag 
worden!

❑ Schrijfgerief 
(papier, balpen, 
adressen reeds op 
gefrankeerde 
enveloppen voor de 
kleinsten)
❑ Gamel en bestek
❑ Zaklamp
❑ Zonnemelk
❑ Een petje 
❑ Een 
rugzakje/zwemzak
(voor op dagtocht)
❑ Linnenzak
❑ Vuilniszak (voor 
super vuile kledij 
goed mee naar huis 
te kunnen nemen)
❑ Een brooddoos 
en eventuele 
drinkbus (deze heb 
je nodig voor op 
dagtocht!) 



Hoe verloopt een dag op kamp?
7u30: De kinderen staan op, ochtendgymnastiek en wassen 

8u: ontbijt en daarna afwassen 

8u45: showing! De tenten worden nagekeken of ze wel netjes zijn, iedereen ruimt alles op en zo worden de tenten geen stort tegen 
het einde van het kamp ;)

9u: opening 

9u15: eerste activiteit van de dag!  

12u: middageten en afwas 



Hoe verloopt een dag op kamp?
13u15-14u: siësta, hier kunnen de kinderen wat uitrusten en even rustig in de tent zitten 

14u: tweede activiteit van de dag 

16u: vieruurtje 

18u: avondeten en afwas 

19u: sluiting 

19u15: avondactiviteit 

21u: tijd om te gaal slapen! We zingen taptoe en dan is het tijd om onze batterijtjes terug op te laden voor een nieuwe dag. 



Ook op kamp worden we verwend met lekker eten, 
zodat we genoeg energie hebben om plezier te 

maken!

Elk jaar komen onze allerbeste foeriers (oud-leiding) mee 
op kamp om ons te verwennen met hun kookkunsten. Ze 
bereiden de hele week de lekkerste maaltijden voor ons en 
zorgen ook altijd voor een lekker dessertje!

Heb je last van allergieën zoals lactose, gluten, tomaten, ... 
of moeite met bepaalde voeding: laat het ons weten! Wij 
bespreken graag het menu zodat wij hier rekening mee 
kunnen houden en eventueel alternatieven kunnen 
voorzien. Dit is hetzelfde voor vegetariërs! 



MEDISCH
Indien je bepaalde medische zorgen nodig hebt, kan 

je dit steeds (best) op voorhand en in volle 
vertrouwen aan de leiding meedelen. Op die manier 

kunnen we toezien op het juiste gebruik van de 
geneesmiddelen. Wij mogen zelf geen 

geneesmiddelen toedienen zonder bewijs. Dit kan 
ook door het mee te delen op de medische fiche. Ook 
moeten er nog steeds kleefbriefjes van de mutualiteit 

bij in de enveloppe zitten samen met de 
identiteitskaart. 



POST

Voor de leden is het altijd leuk om op kamp 
briefjes te krijgen. Zo horen ze toch ook 
nog iets van het thuisfront. Ook wij zullen 
op kamp avonden voorzien waar we met de 
kapoenen brieven schrijven om op te 
sturen. Vergeet dus zeker geen enveloppen 
en postzegels mee te geven zodat jullie ook 
nieuws van jullie kapoen kunnen krijgen!

(naam van het kind) 
Scouts en Gidsen Loonbeek
Bremelshoef 7
2470 Retie 



Veel kapoewellen zijn dit jaar ook meegekomen op weekend en hebben er 
samen met ons een topweekend van gemaakt! Als wij kijken naar hoe goed 
dit verlopen is hebben we er ook het volste vertrouwen in dat het kamp even 

goed en zelfs beter zal verlopen. Er is plaats voor elk kind om mee te 
komen, wij bezorgen ze met veel plezier de beste week van hun vakantie! 







We hopen dat deze informatie en de leuke foto’s jullie allemaal zin hebben gegeven in kamp. We 
hebben een heel jaar samen enorm leuke dingen gedaan en hebben nu enorm veel zin om samen op 
kamp te vertrekken. Wij zijn er ook van overtuigd dat elke kapoen en elke kawel meekan op kamp, we 
hebben dit jaar kennis mogen maken met gezellige, enthousiaste en enorm gedreven kinderen. We 
zijn ook met een ervaren en gemotiveerde leidingsgroep die meegaat en die er zeker voor zal zorgen 
dat alles in orde komt. Bij twijfel kan je ons zeker contacteren of aanspreken. Op scoutte café op 8 
mei zal er ook tijd zijn om extra informatie te vragen en (indien die er nog zijn) je zorgen uit te 
spreken. Wij willen graag met zoveel mogelijk op kamp vertrekken en zo er een super kamp van 
maken, er is dus heel veel mogelijk om jouw kapoen of kawel mee te kunnen sturen! 

Tot op kamp! 


