Kapoenenkamp 2022

Het is bijna zo ver, de leukste 5 dagen van het
jaar zijn weer in zicht: scoutskamp!
25 juli vertrekken we op het grootste piratenavontuur dat
jullie ooit gaan meemaken. Het gaat een leuk avontuur
worden waar we op zoek gaan naar schatten, de zee
gaan trotseren en spectaculaire zandkastelen gaan
bouwen!
Maar 1 ding staat al zeker vast: het gaat een avontuurlijk
kamp worden vol leuke verrassingen!!

Wanneer? 25-30 juli

Verplaatsing:
Heen: 25 juni: Bus vertrekt om 10u aan de lake in
Keerbergen
Terug: 30 juni: Ouders komen ze ophalen om 14u op de
kampplaats

Adres voor brieven:
Harwichweg 205,
3151 BP Hoek van Holland,
Nederland

Wat moet je zeker meenemen?
● Volledig scoutsuniform (hemd, rok/short, das, eventueel
t-shirt)
● Kids-ID en eventueel verzekeringskaart
● Slaapzak
● Matje/matras en pomp
● Kussen
● Warme kleren
● Zomerkleren
● Ondergoed
● Kousen
● Warme Pyjama

● Verkleedkleren thema Piraten
● Sportkleren
● Zwemgerief (ZWEMBANDJES VERPLICHT VOOR
ALLE KAPOENEN!!!)
● Handdoeken/ washandje
● Regenjas /regenlaarzen
● Goede stapschoenen
● Slippers/ crocs/ waterschoenen
● Klein rugzakje
● Zaklamp
● Drinkbus
● Zakdoeken
● Toiletgerief
● Zeep/shampoo
● Muggenspray
● Zonnecrème!!!
● Pet/hoedje en zonnebril
● Materiaal om brieven te schrijven
● Beker, bestek, gamel of bord
● Pot choco/speculaaspasta/confituur ...
● 1 slechte keukenhanddoek

● Witte t-shirt om mee te knutselen
● Boekjes, strips, ...
● Een beetje snoep ( een te grote hoeveelheid wordt in
beslag genomen door de leiding)
● Goesting

Wat mag je zeker niet meenemen?
● Horloge
● Gsm/Ipad/Ipod (Elektronica in het algemeen)
● Huisdieren

Niet vergeten!
● Alles in 1 valies
● Overal naam opschrijven
● Voorbereid zijn op alle weersomstandigheden

Wij hebben er alvast superveel zin in. Hopelijk jullie ook en dan
kunnen we er samen een topkamp van maken!!
Groetjes Joppe, Tibo en Arrrrrrtuur confituur!

