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KLEIN KAMP 

Reis rond de wereld 
 

  

KAPOENEN, WOUTERS EN 

WOUDLOPERS 

 IN Zonhoven 



2 
 

 

Liefste scoutsleden, 

Zoals elk jaar vertrekken we weer 

begin juli op klein kamp. De leiding is al 

volop het kamp aan het voorbereiden 

en we weten zeker dat jullie er ook klaar voor zijn. Dit jaar gaat 

onze reis naar Zonhoven. Ja, alweer in het verre Limburg. We 

vertrekken dit jaar al op zondag 1 juli. Dit geldt niet voor onze 

jongste groep. De kapoenen spreken af op dinsdag 3 juli. Na 

een week vol plezier komen we op zondag 8 juli alweer terug 

van onze prachtige reis. We zullen weer met de trein reizen. 

Wanneer we vertrekken en terugkomen vindt u verder in dit 

boekje. 

We hebben dit jaar gekozen voor een luxeformule zodat jullie 

zeker goed kunnen slapen. Alle kapoenen slapen dit jaar in 

bedden dus u hoeft geen matje of luchtmatras mee te geven. 

We hebben niet genoeg bedden over voor alle wouters dus zal 

er een deel van de wouters in een tent slapen. Die nemen dan 

wel een matje of luchtmatras mee. Wie er van de wouters in 

een tent slaapt, beslist de leiding samen met de wouters op één 

van de volgende activiteiten. Woudlopers slapen zoals 

gewoonlijk in tenten. 

Stevige linker, 

De leiding van de kapoenen, wouters en woudlopers

VOORWOORD 
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Maak jullie maar klaar, want we vertrekken op een reis rond de 

wereld. Elke dag reizen we naar een ander land, waar we leren 

over hun tradities, geschiedenis en  plaatselijke spelen.  Ook 

zullen we kennismaken met de traditionele keuken. We zullen 

dus de favoriete maaltijd eten van de plaatselijke bevolking. 

Zo reizen we naar verschillende landen over de hele wereld. 

We zullen een dag halt houden in China waar er iets met rijst 

op het menu staat. We zullen ook doorreizen naar Afrika waar 

het wel eens moeilijk zou kunnen zijn om aan voedsel te raken. 

In Mexico houden we ook eens halt, dus leer maar jullie 

Spaans. 

Op een warme dag, komen we terecht in Hawaï. Zwemkledij is 

dus zeker aangeraden.  

Niet alleen verre landen, werelddelen en eilanden staan op ons 

reisschema, we zullen het ook dichter bij huis zoeken. We 

zullen proeven van de fijne Italiaanse keuken, maar ook van 

een goede braadworst in Duitsland. Op kamp reizen we niet 

alleen naar landen, maar zullen we ook in de tijd reizen. We 

keren terug naar Schotland in de tijd van Julius Caesar en 

Ambiorix. Op dat moment leefden hier de Kelten, maar wat 

deden die?  

We verwachten niet van jullie dat jullie elke dag helemaal 

uitgedost zijn in het thema van de dag, maar iets klein mag 

altijd. 

REIS ROND DE WERELD 



4 
 

 

 Slaapzak 

 Voor woudlopers en enkele wouters: matje of luchtmatras 

 Pyjama  

 Scoutsuniform: sjaaltje & T-shirt (hemd in nog niet verplicht) 

 Pantoffels  

 Washandjes en handdoeken  

 Zeep en shampoo  

 Tandenborstel en tandpasta  

 Voldoende sokken en ondergoed  

 Pulls, shorts, T-shirtjes, lange broeken  

 Voldoende reservekledij  

 Stevige schoenen, laarzen, sportschoenen  

 Zwembroek of badpak  

 Rugzakje om op uitstap te gaan  

 Zaklamp (mag maar moet niet)  

 Zakgeld om kaartjes en postzegels te kopen  

 Balpen en voorgemaakte etiketten met adressen erop (om kaartjes 
te schrijven)  

 2 keukenhanddoeken en wasknijpers  

 Iets om vuile was in te steken  

 Zakdoeken  

 GEEN gevaarlijke voorwerpen, gsm's, computerspelletjes  

 Snoep mag, maar niet overdrijven  

 Voor de kapoenen: een pot choco  

 Voor de wouters: een doos hagelslag  
 Voor de woudlopers: een pot confituur 
  Een superleuke outfit in stijl van één van onze dagen! 
 

 
 
 

WAT NEEM JE MEE? 

Wat zeker niet vergeten:  

 
 kids ID  

 Scoutskledij: sjaaltje en t-shirt 

 Naamtekenen van kledij!  

 Geneesmiddelen als je die moet 
innemen  
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Beste kapoentjes, wouters en woudlopers 

Jajaaa, het kamp komt dichter en dichter bij! Hopelijk hebben 

jullie er zin in want jullie leiding heeft alleszins een spetterend 

kamp in elkaar gestoken zodat jullie een fantastisch kamp 

beleven.  

Bagage 

Jullie bagage mogen jullie op zaterdag 30 juni 2018 

binnenbrengen aan het scoutslokaal van 17.00u tot 18.00u. 

Vertrek 

De wouters en woudlopers verzamelen op zondag 1 juli 2018 

met een goed humeur aan het station van Beernem om 8.15u.  

Voor de kapoenen is dit op dinsdag 3 juli 2018 om 8.15u. 

Hier kunnen jullie je mama, papa, oma, opa, broers en zussen 

nog allemaal eens goed vastpakken voor jullie meegaan met de 

scoutstrein naar Zonhoven. Wees dus op tijd en in uniform. 

 

Terugkomst 

Op zondag 8 juli 2018 kunnen jullie jullie uitgetelde kindertjes 

komen halen aan het station van Beernem om 17.16u. Gelieve 

direct na het afhalen naar het scoutslokaal te gaan achter de 

bagage.  

 

 

 

VERTREK & TERUGKOMST 
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Kapoenen:      Wouters:        Woudlopers 

105 €     140 €         140€ 

Bedrag storten voor 17 JUNI 2018 op rekeningnummer BE16 

7381 0203 9574. Vermeld de naam van het lid en de tak. (vb 

Tor Maertens, wouters). 

 
Inschrijven 
Stuur voor 28 mei 2018 een mail naar jouw tak. Daarna krijg je 
bevestiging of jouw zoon/dochter mee kan.  
 

KOSTPRIJS & INSCHRIJVEN 
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Wij dringen er op aan alleen in uiterste 
nood contact met ons op te nemen. Wij 
hoeven bijvoorbeeld niet te weten dat uw 
kat goed is bevallen. Ook berichtjes sturen 
om dan door te vertellen aan zoonlief of 
dochterlief achterwege laten. 
 
 
 

Groepsleiding groepsleidingscoutsbeernem@gmail.com  

Ruben Janssen 0486 18 98 18 

Victor Baeke 0493 19 51 56 

Francis Vincke 0470 05 36 66 

Kapoenen kapoenenscoutsbeernem@gmail.com  

Emmeke Witdouck 0470 94 45 10 

Ruben Janssen 0468 18 98 18 

Warre Teunis 0471 62 22 72 

Andres Bruyninckx 0488 20 66 30 

Charlotte Vanneuville 0493 02 88 10 

Hanne Vandenbroucke 0477 41 85 86 

Mattice De Schagt 0495 53 93 16 

Wouters woutersscoutsbeernem@gmail.com  

Emma Marcus 0474 90 83 51 

Julie Streuve 0471 44 55 90 

Victor Baeke 0493 19 51 56 

Francis Vincke 0470 05 36 66 

Cas Wouters 0471 08 82 74 

Bert Vandenberghe 0478 82 15 00 

Woudlopers woudlopersscoutsbeernem@gmail.com  

Eleni Tanghe 0494 74 92 76 

Joke Hillewaert 0498 68 88 19 

Fran Van Coppenolle 0479 33 24 34 

Lukas Minne 0474 12 65 82 

Thymon Vantieghem 
Liesbeth Burggraeve 

0478 67 07 79 
0496 21 10 66 

TELEFOONNUMMERS 

mailto:groepsleidingscoutsbeernem@gmail.com
mailto:kapoenenscoutsbeernem@gmail.com
mailto:woutersscoutsbeernem@gmail.com
mailto:woudlopersscoutsbeernem@gmail.com
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Schrijf uw brieven, fanmail, steekpenningen en poederbrieven 
naar volgend adres: 

 
 
 

ADRES 

Voorbeeld: 

Scouts Beernem 
Tav. naam 

Kapoen/wouter/woudloper 

Hengelhoefseweg 15 

3520 Zonhoven 


