
Beste kapoenen
Dit is jullie uitnodiging om mee te gaan op 

avontuur...

We hebben vele krachten nodig, dus we hopen dat

er velen zullen ingaan op ons bericht.

Het avontuur start 18 juli om 9u10 aan het station

in Kortemark. 

Het thema is disney, vermom jullie dus als een

echt disneyfiguur bij vertrek!

Neem onderstaand strookje en je identiteitskaart

mee bij vertrek.

.................................................................................................................

Naam: ...........................................................................
Waarom wil je mee op avontuur?
.........................................................................................
.........................................................................................
Heb je er zin in? (omkring)  SUPER VEEL/JAAAAA



Concreet:
Inschrijven: Geef voor 4 juli een seintje aan

kapoenenleiding@scoutskortemark.be. Om de

inschrijving compleet te maken schrijf je €75 over naar

ons rekeningnummer BE62 1030 2649 97 61 met als

vermelding je voor- en achternaam.

Vertrek: Ons magisch avontuur start op maandag 18 juli,
om 9u10 aan het station van Kortemark. 
Dit natuurlijk in je beste disneyoutfit (google gerust de

personages voor inspiratie)!

Adres: We verblijven op het volgend adres: Koksijdeweg
23, De Panne.

Terugkomst: Na 5 magische dagen is het helaas terug

tijd om naar huis te gaan. De  kapoenen kunnen op
vrijdag 22 juli om 11u opgehaald worden in De Panne. 

 Om het kamp op een toffe manier af te sluiten wordt er

nog een bbq voorzien voor de ouders en kapoenen.

Gelieve hiervoor 2 euro per persoon mee te brengen.

Individuele steekkaart: Vul de individuele

steekkaart van je kapoen in/aan. Controleer deze

goed! Is de steekkaart niet ingevuld mag je niet

mee op kamp!

mailto:kapoenenleiding@scoutskortemark.be


Individuele steekkaart:

We vragen om een uniforme gebruikersnaam te

gebruiken, namelijk: “voornaamfamilienaam”

Men vraagt ook naar je lidnummer. Ieder lid van de

scouts heeft een lidnummer gekregen bij de eerste

inschrijving. Dit nummer vind je terug op de

lidkaart die je dochter elk jaar ontvangt. indien je

het lidnummer niet meer kan terugvinden mag je

ons zeker ook contacteren.

Klik op “scouts en gidsen Vlaanderen-login”

aanmaken

Je komt op een nieuwe webpagina terecht waarop

staat dat er een wachtwoord verstuurd werd naar

het opgegeven e-mailadres. Je krijgt een link via

mail waar je je wachtwoord kan maken. Normaal

kan je nu inloggen op

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be

stap 1:
Ga naar de volgende website:

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be 

stap 2:
Als je een account hebt log je in, anders klik je op

gebruiker aanmaken:

stap 3:
Vul de individuele steekkaart in. Deze kan elk moment

aangepast worden.

Vul indien van toepassing ook nog onderstaand

doktersattest in en bezorg dit aan de leiding bij vertrekt.







Hoe bereiken:

Riet Vuylsteke (takleidster)            0489/09.43.77

Imanni De Meulenaere           0479/18.65.03

Emma Onraedt            0471/09.05.67 

Justine Deschiever            0494/10.44.48

Marie Delbarge            0491/97.95.58

Tom Declair           0497/41.05.79 

Ouders, familie en vrienden zijn toegestaan hun kapoen

een brief te sturen, dit kan enkel wanneer deze gegevens

op de enveloppe staan:

Scouts Kortemark

t.a.v *naam van kapoen*

Koksijdeweg 23

8660 De Panne

De magische leiding kun je natuurlijk ook bereiken:

kapoenenleiding@scoutskortemark.be

riet.vuylsteke.2003@gmail.com

 



Wat meedoen?
Slaapzak

Matje of luchtmatras

Kussen 

Pyjama 

Je favoriete teddybeer 

Tandenborstel en tandpasta 

Shampoo en douchegel

Kleine en grote handdoek(en)

Washandje 

Zakdoeken 

Kam/ borstel 

Papier 

Schrijfgerei 

Enveloppen 

Postzegels

Adressenlijst

Zonnecrème 

Muggenspray 

Aftersun 

Eventueel nodige medicatie (! laten weten aan

leiding + invullen op de individuele steekkaart !)

Alles om tot een goede nachtrust te komen:

Alles om proper te blijven:

Alles om een brief te schrijven over hoe leuk het is:

Alles wat van belang is:



Wat meedoen?
Scoutsuniform (sjaaltje + t-shirt)

Verkleedkleren (aan bij vertrek)

Witte t-shirt (batikken)

Voldoende kledij 

Broeken (korte, lange, shorts,…)

T-shirts/ marcellekes/ topjes,….)

Truien 

Kleren die vuil mogen worden

Voldoende vers ondergoed (onderbroek, kousen,…)

Schoenen 

Stevige schoenen 

Sandelen/ slippers

Regenbotten 

Pantoffels 

Jas/ regenjas

Zonnebril 

Bikini/ zwembroek 

Pet/ zonnehoedje

Bord/gamel 

Bestek 

Beker 

Drinkfles 

Keukenhanddoeken 

Boterhamdoos (dagtocht)

Alles om fatsoenlijk voor de dag te komen:

Alles om honger te vermijden:



Wat meedoen?
Zaklamp 

Klein rugzakje 

Zak voor vuile was

Wasknijpers 

Klein gezelschapsspelletje 

Strips/ boeken 

Snoep, frisdrank of dergelijke zoetigheden 

Horloges, gsm’s, smartphones, ipad’s,

playstations of andere waardevolle spullen 

Mama of papa

Een koe of andere huisdieren 

Alles wat je misschien nodig zult hebben:

Alles om je te amuseren tussendoor:

Alles wat je zeker NIET meebrengt:

Neem zeker voldoende mee, maar probeer alles in

één valies te stoppen. Neem dus geen 10

verschillende zakken mee.

OP ALLES MOET DE NAAM VAN JE KAPOEN STAAN!



Voorkennis?
Voor het slapen: 

O Heer, d'avond is neergekomen,

de zonne zonk, het duister klom.

De winden doorruisen de bomen

en verre sterren staan alom...

Wij knielen neer om u te zingen

in 't slapend woud ons avondlied.

Wij danken u voor wat we ontvingen,

en vragen, heer, verlaat ons niet!

 

Scouts en leiding knielen wij neder,

door de stilte weerklinkt onze beê

Luist'rend fluist'ren kruinen mee

en sterren staren teder.

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.

Slaapwel!



Voorkennis?
Voor het eten: 

Voor spijs en drank, voor dagelijks brood,

wij bidden U, oh Heer, oh Heer!

Voor spijs en drank, voor dagelijks brood,

wij bidden U, oh Heer, oh Heer!

Bikke bikke bik: hop hop hop

Bikke bikke bik: hop hop hop

Bik, hop, bik, hop, biiiik, hoooop

 

Na het eten: 

Voor spijs en drank, voor dagelijks brood,

wij danken U, oh Heer, oh Heer!

Voor spijs en drank, voor dagelijks brood,

wij danken U, oh Heer, oh Heer!

Bikke bikke bol: wij zijn vol

ikke bikke bol: wij zijn vol

Bol, vol, bol, vol, boool, voool

 

 

OEFEN DEZE LIEDJES GOED IN, WANT JE ZULT ZE

NODIG HEBBEN!



Tot dan!


