Dag kapoentjes!
De leukste tijd van het scoutsjaar komt er weer aan: het scoutskamp!
Zijn jullie klaar voor een onvergetelijk avontuur?
De leiding alvast wel!
…
Stel je eens voor… je ligt op je oranje
luchtmatras op de zee te drijven terwijl je
geniet van het warme zonnetje op je gezicht!
De golven van de zee wiegen je in slaap…
…Even later word je wakker en zie je niets
meer om je heen…

Oh neen! Waar ben ik nu???
‘Aha! Daar in de verte zie ik iets…
Het lijkt wel een eiland!
Joepiee, ik ben gered!’
Met man en macht peddel je richting het eiland.
Na een tijdje peddelen, zet je de eerste voet aan
land. ‘Hmm, dat lijkt hier zo rustig. Het lijkt alsof
hier helemaal niemand woont.’
OH NEEN, IK ZIT OP EEN ONBEWOOND EILAND!
…
Onder het motto ‘Kapoenen zijn echte avonturiers’ staan wij op het
punt een legendarische reis te maken over de prachtige zeeën op weg
terug naar de bewoonde wereld! Onderweg zullen we heel wat
avonturen beleven. Zo gaan we samen ontdekken welke dieren er
allemaal in de zee leven, steken we de grote oceaan over en moeten
we het opnemen tegen stoere piraten!

Ga jij ook mee op dit avontuur?

Wie gaat er nog allemaal mee op avontuur?

Hallo kapoenen! Ik leef in die diepste zee van de
zeven zeeën. Ik ben een visje, maar wel een héél
speciaal visje! Sommigen zullen mijn broer Nemo
wel kennen, ik ben zijn zusje Fran. In de grote
oceaan waar ik leef, kom je elke dag een groot
avontuur tegen! Ga jij ook mee op avontuur?
Tot dan!

Hey kapoenen! Ik ben Melissa, een hele lieve
octopus! Met mijn acht tentakels kan ik jullie
allemaal in één keer knuffelen! Hihi, dat wordt
leuk! Ik en mijn familie leven overal ter wereld. Er is
dus een grote kans dat ik jullie eens tegenkom
tijdens jullie avontuur op zee! Daaaaag!

Ahoy kapoenen! Mijn naam is kapitein Brecht. Met
mijn papegaai Coco reis ik de zeven wereldzeeën
af, op zoek naar de grote piratenschat! Samen met
mijn beste vriend Jack heb ik vele zeemonsters
bevochten. Zin om mee te gaan op avontuur? Aye!

Ik ben roze, rood of geel en heb puntjes heel erg
veel. Ik kan rollen en schuiven, maar ook heel mooi
wuiven. Ik heb vijf punten en vijf hoeken, je kan me
best in de zee komen zoeken! Mijn familie maakt
niet veel geluid, maar ik spring er wel bovenuit! Je
ziet me al van ver, want ik ben een echte zeester!
Mijn naam is Celien en ik kan niet wachten om jou
op kamp te zien!

Hoe kan je inschrijven?
Het is van essentieel belang dat er op voorhand ingeschreven
wordt voor het kapoenenkamp.
Zo kan de leiding alles in goede banen leiden qua activiteiten, eten…
Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar
kapoenenleiding@scoutskortemark.be met volgende mededeling:

‘Ik, ouder van ………………………

(naam kapoen),

bevestig hierbij dat

mijn zoon/dochter meegaat op kapoenenkamp naar De Panne.

Het kampgeld bedraagt €75 en kan worden overgeschreven op
rekeningnummer BE62 1030 2649 9761
– met vermelding: kapoenenkamp + naam kapoen –
Jullie krijgen een bevestiging via mail bij betaling

De uiterste inschrijvingsdatum is 6 juli 2017
Vragen? Contacteer ons via kapoenenleiding@scoutskortemark.be
of 0498/60 99 46 (Melissa)

Praktische info
Iedereen ingeschreven? Oké, dan zijn we nu klaar voor het echte werk!

Heenreis
De kapoenen worden op zondag 9 juli om 10u00 verwacht op onze
kampplaats. Het is de bedoeling dat de lieftallige ouders zelf instaan
voor het vervoer.
Het kamphuis waar wij 5 dagen gaan ravotten is gelegen in De Panne.
Adres:
Sportlaan 10
8660 De Panne

Terugreis
Vrijdag 14 juli is de laatste dag van ons kamp, waarbij we de ouders
terug verwachten om 12u met een lege maag!

De leiding zou het leuk vinden om samen met de ouders en de
kapoenen het kamp goed af te sluiten bij een lekkere maaltijd!
Indien jullie willen blijven eten, vragen we om het
inschrijvingsstrookje achteraan dit kampboekje in te vullen en af te
geven aan de leiding op de eerste kampdag.

Een dag op zee

Voor wie nog nooit op kamp is geweest, is er hier een voorbeeld van
hoe een dag op kapoenenkamp zal verlopen.

8u
8u30
10u

Opstaaaaaaan!
Na een leuke ochtendgym serveren de foeriers ons ontbijt!
Start ochtendactiviteit

12u30

Etenstijd! Bikke bik bik, hop hop hop

13u00

Afwassen hoort er natuurlijk ook bij…

13u30

Even platte rust! Zzz…

14u

Start namiddagactiviteit

16u30
17u

4-uurtje, joepie!
Hervatten namiddagactiviteit

18u30

Tafel dekken + eten

20u30

Avondspel

21u30

Slaapwel! Oogjes en mondjes dicht! Tot morgen!

Wat moet er in de overlevingskoffer?
Met andere woorden: wat neem je allemaal mee op kamp?
Om te slapen
 Slaapzak
 Matje
 Pyjama
 Knuffelbeertje
Om aan te doen
 Lange en korte broeken
 T-shirts
 Witte T-shirt
 Truien
 Onderbroeken
 Sokken
 Zwemgerief
 Stevige! wandelschoenen
 Reserveschoenen (vb. sandalen)
 Regenjas
 Pet of ander hoofddeksel
 Scoutssjaaltje (verplicht!)
Om te eten
 Bord of gamel
 Vork, mes en lepel
 Beker
 Drinkfles
 2 keukenhanddoeken

Om te verzorgen
 Handdoeken (+ badhanddoek)
 Washandjes
 Tandenborstel en tandpasta
 Douchegel en shampoo
 Zonnecrème en aftersun
 Kam/borstel
 Muggenspray
 Zakdoeken
 Wasknijpers
 Linnenzak/plastiek zak
 Medicatie (indien nodig + afgeven
aan leiding bij aankomst)

Extra
 Kids ID
 Briefpapier, stylo, enveloppen en
postzegels
 Zaklamp
 Extra rugzakje voor dagtocht
 Fluojasje

Alles naamtekenen!
Op die manier wordt de berg van verloren voorwerpen op
het einde van het kamp een stuk kleiner!

Wat neem je niet mee op kamp?

Een aantal zaken zien wij liever niet in de valiezen van de kapoenen en
laat je dus beter thuis.
 Snoep, frisdrank, zakgeld, uurwerk, luxeartikelen en merkkledij, slecht
humeur, huisdieren en elektronische apparaten (tablet, spelconsole…) 

Wees gerust, de kapoenen zullen niets te kort komen op kamp!

Info voor de postduif

Alle brieven en kaartjes van de mama’s, papa’s, broers, zussen,
oma’s, opa’s, tantes, nonkels en vriendjes mogen opgestuurd worden
naar het volgende adres:
’t Kraaienest De Panne
T.a.v. Scouts Kortemark
Naam Kapoen
Sportlaan 10
8660 De Panne

Even pauze! Tijd voor een spelletje!

Zoek de verschillende woorden in het raster

En nog een spelletje!

Verplichte kennis
Ook in de scouts bestaan er momenten waarbij we serieus moeten
zijn, zoals bij het avondlied. Na een dag ravotten, danken we alles en
iedereen voor de mooie dag die we beleefd hebben!

O Heer, d' avond is neer gekomen,
De zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen, en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om U te zingen, In 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken U voor wat we ontvingen, wij vragen, Heer verlaat ons niet!
Scouts en leiding knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze bee...
Luist'rend fluist'rend kruinen mee,
en sterren staren teder...
Geef ons Heer zegen en rust en vree!
Slaapwel!

Ook voor en na het eten, zingen wij een liedje uit volle borst!

Voor het eten
Voor spijs en drank, voor dagelijks brood
Wij bidden u
Oh heer, oh heer (x2)
Leiding: bikke bikke bik!
Kapoenen: hop hop hop!

Na het eten
Voor spijs en drank, voor dagelijks brood
Wij danken u
Oh heer, oh heer (x2)
Leiding: bikke bikke bol!
Kapoenen: wij zijn vol!

Zo, nu we dit kampboekje helemaal hebben gelezen,
zijn we klaar voor het supertoffe kapoenenkamp!
De leiding kijkt er al heel erg naar uit om jullie te mogen ontvangen in
De Panne en om samen met jullie de weg terug te
vinden naar de bewoonde wereld!

Etenstijd!
Om het kamp op een leuke manier af te sluiten, zullen we met z’n
allen gezellig iets eten! We voorzien heerlijke braadworsten en een
drankje.
Om wat in te schatten (qua hoeveelheden) hadden we graag geweten
met hoeveel jullie zullen mee-eten. We vragen hiervoor €3/persoon.
Deze maaltijd is niet inbegrepen in het kampgeld
– gelieve dan ook voor de kapoen €3 bij te rekenen -

Inschrijvingsstrook:
Naam kapoen: ..............................................................................
We komen met: .............. personen x € 3 = € ...........................

