
 
 
 
 

Zomerkamp kapoenen 2019 

Beveren-Waas 

8-14 juli   



Beste Kapoenen,  

 

Binnen een paar weken is het zo ver en nemen we jullie mee op astronautenkamp. 

7 dagen lang gaan we op een avontuur om de skills van echte astronauten onder 

de knie te krijgen. Zijn jullie er klaar voor om terug te keren als de nieuwe Neil 

Armstrong of is dit een opstapje voor een kapoen om de eerste vrouw ooit op de 

maan te worden? 

 

Praktische Info  

Op maandag 8 juli verwachten we jullie stipt in scoutsuniform om 10u00 op het 

lokaal. De kapoenen moeten een lunchpakket meehebben, dit liefst bovenaan in 

de rugzak.  

 

De kapoenen kunnen weer worden opgehaald op zondag 14 juli op ons kampterrein 

in Beveren. We verwachten de ouders rond 11u, en bieden jullie dan iets aan om 

te eten.  

 

We moeten natuurlijk wel op voorhand weten hoeveel enthousiaste kapoenen we 

kunnen verwachten. Inschrijven kan door een mailtje te sturen ter bevestiging 

naar kapoenenleiding@ sint-pol.be en door tegelijk €90 te storten op BE88 8915 

8419 5341 met vermelding “Groot Kamp (Voornaam + Naam kapoen)”. Dit liefst 

vóór 5 juli!   

 

Het Adres:  

Pastoor Steenssensstraat 110 bus a 

9120 Beveren-Waas (Beveren-Waas) 

Het lokaal ligt recht tegenover het zwembad S&R De Meerminnen. Auto's 

kunnen zich op de parking van het zwembad parkeren. 

 

   1

1 Beveren zal er voor een weekje zo uitzien. 



Bagage en veldbedden:  

Zoals eerder vermeld beschikt ons kamphuisje niet over slaapbedden. Met de 

leiding hebben we gezorgd voor 20 veldbedden. Indien de kapoen zelf makkelijk 

aan een veldbed raakt, gelieve dit dan ook te vermelden in het mailtje bij 

inschrijving voor het kamp. Vanaf wij een zicht hebben op het aantal aanwezige 

kapoenen, zullen we laten weten of het noodzakelijk is om een veldbed mee te 

nemen. Deze veldbedden hoeven de kapoenen uiteraard niet zelf te dragen ;) ! Er 

zal vervoer voorzien worden voor deze veldbedden, hierover later meer. Dus 

houd je mail in de gaten! Indien een veldbed voor je kapoen helemaal niets lijkt, 

dan mag hij of zij natuurlijk ook een matje of luchtmatras meenemen. 

 

De kapoenen zullen sowieso hun rugzak een stukje zelf moeten dragen. Zware 

valiezen op wieltjes zijn dus uit den boze! Dit maakt het moeilijker om in groep 

te verplaatsen. Ook verschillende losse tassen of voorwerpen aan de rugzak zijn 

allesbehalve handig. We vragen dus met aandrang om alles in één handige rugzak 

te steken. Een slaapzak stevig vaststeken tussen de riemen kan wel. 

 

Wat neem je mee?  

• slaapzak  

• bedovertrek  

• kussensloop  

• toiletzak met wasgerei, tandenborstel en tandpasta  

• grote en kleine handdoek  

• voldoende ondergoed en kousen (en enkele reserve)  

• een warme en minder warme trui  

• lange en korte broeken (of ev. rok)  

• enkele T-shirts  

• 1 witte T-shirt die vuil mag worden  

• een pyjama  

• zwemgerief  

• Zonnecrème + hoofddeksel tegen de zon  

• je favoriete knuffel  

• 2 paar speelschoenen  

• een (regen)jas  

• zakdoeken  

• verkleedkledij (Thema astronauten, beschouw dit niet als een verplichting.)  

• 2 keukenhanddoeken  

• een zaklamp  

• Een klein rugzakje voor op verplaatsing  

• Buzzypas/Lijnkaart  



• ds-ID en/of ziekteverzekeringskaart  

• eventuele medicatie of andere persoonlijke zaken die nodig zijn  

• Briefpapier, postzegels, enveloppen, adressen… (voor als je iets op de post wil 

doen, niet verplicht). We vragen om op voorhand de adressen al op de omslagen 

te schrijven en de postzegels er al op te kleven. Dit alles graag genaamtekend 

om bergen verloren voorwerpen te vermijden!  

 

Wat laat je thuis?  

• Te veel van alles  

• Losse zakken met slaapzakken of kussens: probeer alles in één rugzak te 

krijgen!  

• Snoep, chips, koekjes  

• Gsm, ipad, horloges, andere waardevolle voorwerpen die zeker niet stuk of 

kwijt mogen  geraken  

• Geld  

 

Heb je nog vragen?  

Jullie mogen steeds mailen naar kapoenenleiding@sint-pol.be. Bellen of sms’en 

voor dringende vragen kan ook, naar Wolf (+32460959987).  

 

Hopelijk tot dan, wij kijken er alvast enorm naar uit!  

Rikki, Wimus, Toto, Kerri, Zazoe, Xebo en Veva. 

 

 


