Scouts
in de ruimte!

Meeuwen-Gruitrode 2018
Kapoenen: 6-10 juli
Kawelpen: 4-10 juli

Dag liefste Kapoenen en Kawelpen,
Wij tellen al af naar het kamp! En als jij meekomt, zal het
kamp zeker en vast geweldig leuk en onvergetelijk zijn! In
dit boekje volgt alvast alle informatie die je nodig hebt.
Het kampthema
Zijn jullie ook dit jaar weer benieuwd naar het kampthema
van ons super cool kamp? We zullen jullie een paar tipjes
geven: je hebt er ruimtepak voor nodig, ruimteschip, helm,
zonnebril, … Weten jullie al waar we dit jaar naar toe
gaan? We nemen jullie dit jaar mee naar de ruimte! Dit zal
het thema zijn van weer een onvergetelijk kamp!
Breng zeker verkleedkleren mee zodat je je optimaal kan inleven in de
ruimte. Wees creatief en ga zeker niets kopen!
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Start van het kamp
De Kapoenen worden op 6 juli om 10 uur verwacht aan de
kampplaats.
De Kawelpen op 4 juli om 10 uur aan de scoutslokalen met
jullie fiets, we gaan namelijk dit jaar naar onze kampplaats
fietsen, wij zorgen dat de koffers aan de kampplaats
geraken.
Hoe ziet een kampdag eruit?
7:30: opstaan leiding
8:00: opstaan leden
8:30: ontbijt
9:00: wassen en afwassen
10:00: activiteit
12:00: middageten
13:00: platte rust en afwassen
14:00: activiteit
16:00: vieruurtje
16:20: activiteit
17:30: opruimen
18:00: avondeten
18:45: afwas
19:15: activiteit
Slapen
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Meeneemlijstje!
Kleur het bolletje in voor de spullen die al in je tas zitten, zo vergeet
je zeker niets!

o
o
o

2 zegeltjes van de ziekenkas

o
o

3 keukenhanddoeken

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

SIS-kaart
Slaapzak of donsdeken + onderlaken + kussen en
kussensloop
Genoeg broeken, T-shirts, truien, kousen,
ondergoed, ... voor 1 week (voor elk weer iets).
Let op! Voorzie zeker kleren die vuil mogen worden en
genoeg reservekledij.
Pyjama
Sloffen
Zakdoeken
Een grote linnen zak voor vuile was
Wandelschoenen
Regenjas
Toiletgerief (Washandjes, handdoeken,
tandenborstel, tandpasta, zeep, ...)
1 volle pot choco of gelei
Zonnecrème, pet
Eventueel strips, gezelschapsspelletjes,
leesboek,… voor tijdens de platte rust
Zwembroek/ badpak + badhanddoeken

4

o
o
o
o
o
o
o
o

Een rugzakje voor onze uitstappen

o

Zin in het kamp en een goed humeur!

Je uniform! (sjaaltje zeker!, eventueel trui en T-shirt)
Drinkbus of flesje om water in te doen
Medicatie indien nodig
Verkleedkleren
Knuffel
Zaklamp
Geadresseerde enveloppen en postzegels als je
graag brieven naar het thuisfront wilt sturen.

Schrijf in al je spullen je naam zodat als je iets verliest, je
het terug kan krijgen!!!
Wat neem je zeker niet mee?

•
•
•
•

GSM, camera (leiding maakt foto’s),…

•

Zakgeld: Alles zit in de kampprijs inbegrepen

MP3-spelers
Gameboys, Nintendo DS, enz.
Pokémon- , Bakugan- , fidgetspinner of eender
welke kaartenspel, spelpoppetjes en ruilvoorwerpen
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Waar is de kampplaats?
Pexhofweg 5
3670 Gruitrode (Meeuwen-Gruitrode)
Afstand Maaseik – kampplaats : ± 11,3 kilometer

Vertrek in zuidwestelijke richting op de Sportlaan
Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Van Eycklaan
Sla linksaf naar de Weertersteenweg/de N762
Sla rechtsaf naar de Bosmolenlaan
Neem op de rotonde de 1ste afslag
Weg vervolgen naar de Kon. Astridlaan/de N773
Ga verder op de N773
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Weg vervolgen naar de Kanaalstraat
Weg vervolgen naar de Brugstraat
Weg vervolgen naar de Opoeterseweg
Weg vervolgen naar de Neeroeterenstraat
Sla rechtsaf naar de Roosterbergstraat
Sla linksaf naar de Niesstraat
Sla rechtsaf naar de Solterweg
Sla linksaf naar de Pexhofweg
Sla linksaf om op de Pexhofweg te blijven
Pexhofweg 5
3670 Meeuwen-Gruitrode
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Wie zijn jullie astronauten?
Deze personen kan u tijdens het kamp bereiken in
noodgevallen.
Kapoenenleiding
Petro

Kora

0489980868

0471469625

Toto

Xebo

0498 52 26 68

0471564805
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Nala

Kerrie

0468 14 46 67

0476350216

Asjra
0498664122
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Kawelpenleiding
Balou
0478523182

Oe
0473943275

Shere-Khan
0479 45 54 16

Mang
0470587374
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Raksha
0499714302

Nathoe
0470804493

King Louis
0471357588
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Barbecue:
We hebben dit jaar op het einde van het kamp weer een
barbecue! Deze zal beginnen om 12u. De barbecue is
gratis voor de kinderen die aanwezig zijn op het kamp,
want dit is in de kampprijs meegerekend.
De prijzen voor de barbecue zijn:
- Kindermenu: 2 stukken vlees + 2 bonnetjes: 5 euro
- Oudermenu: 3 stukken vlees + 2 bonnetjes: 7 euro
Inschrijven gaat via de volgende link (deze is ook te vinden
op de site: scoutsmaaseik.be):
https://goo.gl/forms/CF8QPK6kFmguhgBb2
Gelieve dit over te schrijven voor 1 juli op het
rekeningnummer 735-0052100-96 met als mededeling Naam
+ barbecue kapoenen/kawelpenkamp.
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In een notendop, voor de ouders :
Verwachte aankomst plaats:
◦ Kapoenen: 6 juli om 10 uur op de kampplaats.:
Pexhofweg 5 3670 Gruitrode (MeeuwenGruitrode)
◦ Kawelpen: 4 juli om 10 uur aan de scoutslokalen
in Maaseik met de fiets.
◦ Einde 10 juli: voor de ouders is er een barbecue
voorzien om 12u. Voor de ouders die niet op de
barbecue aanwezig zijn, kunnen hun kind
oppikken vanaf 14u.
 Maak het koffer samen met uw kind, zo weet hij/zij
ook alles te vinden.


Een brief of kaartje is altijd welkom! Vergeet niet te
vermelden voor wie de brief bestemd is. De leden
kunnen tijdens de platte rust ook een briefje naar
huis sturen, vergeet dan ook niet een enveloppe,
postzegels en het juiste adres mee te geven.
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Hoe inschrijven?
◦ Kapoenen €90, betalen via overschrijving op het
rekeningnummer 735-0052100-96, met vermelding
van Naam lid, Kamp Kapoenen 2018 te betalen
voor 15 juni
◦ Kawelpen €110, betalen via overschrijving op het
rekeningnummer 735-0052100-96. Met vermelding
van Naam lid, Kamp Kawelpen 2018 te betalen
voor 15 juni
 Heeft u nog vragen? U kan altijd mailen naar
◦ kapoenen@scoutsmaaseik.be
◦ kawelpen@scoutsmaaseik.be
 We doen ons best om de kampfoto’s zo snel mogelijk
na het kamp online te zetten op
https://www.flickr.com/photos/42769639@N08/
(Daar kan je nu al foto’s van de vorige jaren bekijken
om een voorsmaakje te krijgen van hoe geweldig een
Scoutskamp is!)
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