
 
 
Dag lieve kapoenen en ouders,  
Pak jullie rugzakken en vergeet zeker jullie survivalkit niet want deze zomer gaan we op 
expeditie kapoenenson kamp!  
Jullie zullen kampen mogen bouwen en opdrachten moeten voltooien om zo comfortabel 
mogelijk de 5daagse door te komen. 
Op het einde volgt er natuurlijk een grote beloning! 
 
 
 
 

INFO 
 
Het kapoenenkamp gaat door van 5 tot 10 juli.  
 
We spreken af aan de voorkant van het station van Gent Sint-Pieters op 5 juli om 10u30 
stipt. We verwachten dat elke kapoen in perfect uniform (groene broek, hemd optioneel) is 
en een lunchpakket mee heeft. 
 
Je kan je kapoen komen halen op 10 juli om 10u30  op het kampterrein 
(Adres:wijngaard 25, 2200 Herentals).  
 
 Post sturen naar je kapoen kan altijd:  
 

Naam kapoen, OLV m/d Glimlach 
Wijngaard 25 

2200, Herentals 
 
  
 



HOE SCHRIJF JE JE IN? 
 
Je kan je kapoen(en) inschrijven door een mail te sturen naar 
kapoenen@olvglimlach.be met als onderwerp: inschrijving_voornaam_naam. 
Voor een geldige inschrijving moet ook het kampgeld, dat 75 euro bedraagt, gestort 
worden op het rekeningnummer:  
BE36 8915 8417 0281 met als mededeling: 
inschrijving_voornaam_naam. 
Gelieve dit voor 1 juli te doen. 
 
  
 

WAT NEEM JE MEE? 
 
-        Kids ID + BuzzyPas (af te geven aan het station) 
 
-        Matje + slaapzak 
 
-        Onderbroeken en kousen voor elke dag 
 
-        Voldoende t-shirts, rokjes, shortjes en lange broeken 
 
-        Dikke trui(en) 
 
-        Sandalen en gesloten schoenen 
 
-        Zwemgerief en handdoek + zwembandjes (indien nodig). Gelieve dit in een aparte 
zwemzak te steken! 
 
-        Regenkledij 
 
-        Twee keukenhanddoeken 
 
-        Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, zonnecrème) 
 
-        Badhanddoek 
 
-        Nodige medicatie (gelieve ons hiervoor in te lichten via de medische fiche) 
 
-        Enveloppen met adres en postzegel er al op  
 
-        Expeditie (verkleed)kleren 
 
Probeer om alles in één compacte rugzak (geen trolleys aub, het is geen lange 
wandeling naar het lokaal) te krijgen. Dat is veel handiger voor op de bus, trein en om 
mee te wandelen.  
 
  



 
  
 

MEDISCHE STEEKFICHES 
 
Vergeet zeker niet de individuele steekkaart  medische fiche) van je kapoen in te 
vullen/bij te werken via de groepsadministratie van scouts en gidsen Vlaanderen. Het 
invullen van deze fiche is verplicht aangezien deze info belangrijk is voor ons als leiding 
en voor de verzekeringen. Alle info over het invullen van deze steekkaart is te vinden op 
volgende link:  
 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouders
_steekkaart.pdf 
 
  
 

SCOUTING OP MAAT 
 
Graag willen we u ook via deze weg op de hoogte brengen van 'Scouting Op Maat'. 
Omdat we beseffen dat de kosten van een scoutsjaar soms hoog kunnen oplopen; 
kunnen we als scoutsgroep een groot deel van de prijs van weekends en kampen 
overnemen voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben. Ook betalen de 
mutualiteiten in veel gevallen een deel van het inschrijvingsgeld terug. Voor meer info 
hierover kan u steeds de groepsleiding aanspreken of rechtstreeks contacteren. 
 
Contactgegevens Isja: 
Gsm: +32 485 60 69 04  
E-mail: Isjapuissant@gmail.com  
 
  
 
  
 

Hopelijk zien we jouw kapoen in juli,  
 

Een stevige scoutslinker, 
 
Isaac, Talin, Marilou en Edward 


