
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

29 juli tot 5 augustus 
Sint-Niklaas 

Kapoenen en welpen  



 

 

Liefste kapoenen, welpen en ouders,  

 
Deze zomer gaan we op kamp naar een magische plek. Een plek waar 

alles mogelijk is. Deze plek noemt Kamaril. Kamaril lijkt een beetje op de 

Efteling, alleen is Kamaril nog veel leuker. Hier leven allemaal magische 

wezens, ridders, draken, prinsen en prinsessen, … 
 

We gaan ons verplaatsen naar deze magische plek op vrijdag 29 juli met 

de mooiste magische koetsen die er bestaan.  

 
We willen de mama’s en papa’s ook de kans geven om Kamaril te 

ontdekken, ze worden uitgenodigd om de laatste dag te komen picknicken 

op het kampterrein.  

 
We hopen dat jullie allemaal meegaan naar Kamaril!  

 

Veel liefs,  

 

De kapoenen- en welpenleiding 

Kampplaats  

Kampeer- en speelplein PUYTVOET vzw 

Puitvoetstraat 91A 

9100 Sint-Niklaas 

Een kaartje sturen  

De leden vinden het super leuk om veel post te ontvangen. Dus iedereen 

mag zeker een kaartje sturen.  

 
De 25 Sint-Joris tav naam van kind  

Puitvoetstraat 91A 

9100 Sint-Niklaas 

Vertrek  

 
We verzamelen op vrijdag 29 juni aan het scoutslokaal om 18u. We hopen 

dat veel ouders dan met de auto kunnen komen om al de leden en het 

materiaal naar de kamplocatie te brengen. Dit mag u op voorhand 

doorgeven aan de leiding ( door een mailtje, sms, …).  
 

 



Terugkomst  

 

Op 5 augustus zijn alle ouders welkom om 12u aan het kampterrein, om 

dan als afsluiting van het kamp samen te picknicken. Wij voorzien deze 
middag eten, dus u hoeft zelf GEEN picknick mee te nemen.  

 

Na de picknick spelen we nog een spel met de ouders en leden samen en 

dan sluiten we het kamp af.  
 

Indien u die dag niet kan komen, laat dit dan op voorhand weten. Dan 

zorgen we er zeker voor dat uw kind zeker vervoer terug heeft naar de 

scouts. Het exacte uur van aankomst is nog niet gekend, we laten dit 
zeker weten. 

Kampprijs  

 

De kampprijs bedraagt dit jaar 60€. Het is de bedoeling dat u dit bedrag 
overschrijft voor 26 juli op het rekeningnummer BE39 7775 9969 6819. 

De overschrijving van het kampgeld is ook de automatische inschrijving 

van uw kind.  Vergeet zeker niet om bij de overschrijving de naam van uw 

kind mee te delen. Het is niet nodig om uw kind geld mee te geven op 

kamp.  
 

Telefoonnummers  

o Kaa : 0498285466 (dit nummer eerst bellen) 

o Chill: 0473518620  
o Marala: 0489453143 

o Thijs: 0476678352 

 

Belangrijke opmerking: enkel naar deze nummers bellen indien een 
noodgeval. Tijdens het kamp mag u ervanuit gaan: geen nieuws, goed 

nieuws.  

 

Belangrijke documenten 

- Kids-Id of sis-kaart  
- Individuele steekkaart  

- Kamptoelating  

- Persoonlijke medicatie ( met de nodige uitleg)  

- 2 kleefbriefjes van de mutualiteit  
 

 

 

 



Wat nemen we mee op kamp?  

Slaapgerief: 

- Pyjama 

- Kussen 
- Kussensloop 

- Slaapzak 

- Matje of veldbed of luchtmatras  

Toiletgerief:  
- Toiletzak 

- Washandje, handdoek en badhanddoek 

- Zeep en shampoo  

- Tandpasta, tandenborstel en bekertje  
- Kam/borstel 

- Zonnecrème  

 Kledij: 

- Perfect uniform (aandoen bij vertrek) 
- Voldoende ondergoed 

- Kousen  

- Truien 

- Korte en lange broeken 

- T-shirts 
- Goede stapschoenen en sportschoenen  

- Zwembroek of badbak ( belangrijk: we gaan in een zwembad 

zwemmen, de jongens mogen daar geen losse zwemshort 

dragen) 
- Verkleedkledij in thema Efteling 

- Reservekledij 

 

Regenkledij: 
- Regenjas of K-way 

- Laarzen ( enkel als je deze hebt, je hoeft deze niet aan te 

kopen) 

Allerlei: 

- 2 keukenhanddoeken 
- Voldoende zakdoeken 

- Zaklamp 

- Klein rugzakje  

- Drinkbus  
- Eventueel een jas 

- Persoonlijke medicatie (aan de leiding geven met de nodige 

uitleg) 

- Adressen van de personen naar wie je wilt schrijven (papier, 
enveloppe en   postzegels) 

- Kleine gezelschapspelletjes/ stripverhalen (schrijf er duidelijk 

je naam op) 

 
Belangrijk: op kamp nemen we geen nintendo, gsm, Ipod, … mee. Als de 

leiding deze vindt, dan pakken we ze af van de leden.  



Snoep mag meegenomen worden op kamp, dit wordt wel gedeeld met alle 

kinderen.  

 

Varia 
- Kinderen weten soms nog zelf niet goed wat hun kleren zijn, een tip 

hiervoor is om samen met  uw kind de koffer in te pakken.  

- Schrijf op alle spullen met alcoholstift de naam van uw kind, want zo 

wordt de zoektocht naar verloren voorwerpen makkelijker. ZEKER 
GEEN DASSEN, TRUIEN, T-SHIRTS, HEMDEN VERGETEN!  

- Luizen zijn ongewenste gasten op kamp. We vragen aan alle ouders 

om zeker uw kind te controleren op luizen voor het mee op kamp 

gaat.  
- Als u nog vragen heeft over het kamp, dan mag u mailen naar 

Kapoenenwelpen@de25.be of u kan naar bovenstaande nummers 

bellen.  

Kamptoelating ( de kamptoelating moet voor elk kind worden 
ingevuld)  

 

Ik, ondergetekende:  ……………………………………………………………….. 

Wonende te:   .………………………………………………………………. 

          ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

ouder van:          …………………………………………..…………………… 

 

Geef hiermee de toelating om mijn zoon / dochter te laten deelnemen    
aan het kapoenen/ welpenkamp, georganiseerd door scoutsgroep 25 St.-

Joris Antwerpen-Kiel, dat plaatsheeft van 29 juli tot 5 augustus 2015 te 

Sint-Niklaas.  

Sta de kampleiding toe elke medische ingreep, door een geneesheer 
noodzakelijk geacht, te laten uitvoeren wanneer de ondergetekende niet 

kan worden bereikt op bovenstaand adres.  

 

Datum ................................................................................  

Handtekening  

 

mailto:Kapoenenwelpen@de25.be

