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Water. Aarde. Vuur. Lucht. 

Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen, maar alles veranderde toen de 

vuurnatie aanviel. Alleen de Kapoenen, meesters en meesteressen van alle vier elementen, 

konden ze stoppen, maar toen de wereld hen het meest nodig had, verdwenen ze. Honderd 

jaar ging voorbij en er ontstond een nieuwe groep van lucht-, aarde-, water- en 

vuurmeesters, genaamd Illa, Rino, Tchilla, Lana, Ona en Guppi. Hun technieken zijn 

geweldig, maar ze moeten nog veel leren voordat ze anderen kunnen helpen. Maar wij 

geloven dat wij samen met jullie de wereld kunnen redden! 

 

Kijk je ernaar uit om je veilige, warme nestje in te ruilen voor een 

gezellige slaapzak? Durf jij je overgeven aan je knotsgekke leiding? Kan 

je niet wachten om samen met je vrienden in slaap te vallen met het 

getrommel van de regen op het dak? Ben je klaar om coole moves te 

leren voor op de Vlaamse Kermis? Kan je de leiding helpen om de 

wereld te redden? Ein-de-lijk is het dan zover, wij gaan op kamp! Hier 

hebben wij zo lang naar uitgekeken. Voor sommigen zal dit het eerste 

kamp zijn, voor andere hun tweede kamp. Maar we kunnen jullie 

verzekeren dat het supertofdemax wordt en dat jullie vanaf nu elke 

keer meewillen. Aarzel dus niet langer en schrijf je in om met ons mee 

te gaan op een super spannend, megacool en knotsgek 

kapoenenkamp!!! 

 

 

 

 

 

 



 

Praktische info 

We spreken af op dinsdag 3 juli om 12 uur aan de scoutslokalen van Don Bosco: 

Blauwekasteelweg 26, 8310 St-Kruis (Brugge) en ons kamp eindigt jammer genoeg 7 juli 

waar jullie jullie kapoenen kunnen ophalen om 12 uur.  

ADRES: Scouts Don Bosco 
     Blauwekasteelweg 26 
     8310 St-Kruis (Brugge) 

Leuke briefjes of kaartjes mag je hier altijd naar sturen😊  

NOODGEVALLEN: bij noodgevallen kan u ons altijd bereiken op volgende nummers:  

- Ona: 0472 07 11 72  

- Lana: 0476 01 70 13 

- Rino: 0479 66 53 96  

- Illa: 0489 41 72 07  

- Guppi: 0495 92 51 39 

- Tchilla: 0498 66 01 74  

Maarrrr… geen nieuws is goed nieuws natuurlijk! 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE: Ben je helemaal overtuigd en heb je zin om het avontuur van de 

Legende van de Kapoen te beleven, schrijf je dan in door onderstaand inschrijvingsstrookje 

in te vullen en door te sturen via mail naar marie.vercruysse@hotmail.com en 75 euro1 te 

storten op BE 16 7343 9815 2774 met vermelding van “naam kapoen” + “kapoenenkamp”. 

Duid even aan of je kapoen aanwezig is op de Vlaamse kermis op 17/08 om mee te doen aan 

de act.  

Inschrijvingsstrookjes doormailen voor 22/06!! 

Inschrijvingsstrookje 

Ik…………………………………………ouder van ……………………………….. geef mijn 

zoon/dochter toestemming om mee te gaan op kamp van 3 tot 7 juni en stort 

hier voor 75 euro op volgend rekeningnummer: BE 16 7343 9815 2774.  

Mijn zoon/dochter zal … zijn op de Vlaamse Kermis.  

o aanwezig 

o niet aanwezig   

                                                             
1 Het tweede/ derde/ vierde… kind krijgt 10% korting op de kampprijs.  

mailto:marie.vercruysse@hotmail.com


 

VLAAMSE KERMIS 2018 

 

Onze jaarlijkse Vlaamse Kermis gaat door van 17 tot 19 augustus 2018 aan de Warotzaal te 

Winksele. We nodigen jou en je hele familie van harte uit voor dit groots scoutsfestijn.  

Hier volgen enkele belangrijke data en tijdstippen voor onze leden. 

Vrijdag 17 augustus 2018: 

17u30:  -     Générale repetitie van de show met aansluitend de Juicy Party 

- Opening volkscafé  

19u:   -     Juicy Party (kinderfuif) tot 20u30 

-     Opening Snackkot 

Zaterdag 18 augustus 2018: 

15u:  -     Opening VLMS KRMS 

15u30:  -     Leden verzamelen backstage voor de show 

16u:  -     Start show 

17u:  -     Opening Lunapark 

 

De agenda van het hele VLMS KRMS evenement kan je terug vinden op scoutswvb.be, de facebook 

pagina van scouts WVB of in de VLMS KRMS uitnodiging (begin augustus in je brievenbus). 

 

Een fijn kamp en tot op de VLMS KRMS 2018 

  

 



Scoutsseizoen 2018-2019 

Enkele belangrijke data op een rijtje: 

• 15 september: plantjesverkoop voor Kom op Tegen Kanker (9u-12u) 

 

• 22 september: Startdag nieuw scoutsseizoen + openingsfeest nieuw lokaal 

 

Na lang wachten is het eindelijk zover! Op 22 september 2018 zijn jullie van harte uitgenodigd om het 

nieuwe scoutslokaal op een feestelijke manier in te huldigen.  

Om 14u beginnen we zoals altijd met de startdag. Deze zal nog doorgaan aan onze oude lokalen in 

Beisem. De leden spelen een groot spel met alle takken om te weten te komen wie hun nieuwe leiding 

is en daarna stelt de leiding zich voor aan de ouders via een doorschuifsysteem. Concrete informatie 

hieromtrent volgt zeker nog eind augustus/ begin september.  

OPGELET! De inschrijvingen verlopen vanaf volgend scoutsjaar allemaal online via onze website. Vanaf 

22 september zal de online tool opengaan. Meer informatie hierover is het vinden op onze site onder 

‘inschrijvingen’.  

Na de startdag zijn jullie welkom vanaf 16u30 aan ons nieuw lokaal waar jullie een drankje aangeboden 

krijgen op de receptie. Daarna is er de mogelijkheid om iets te eten (wok). Hiervoor zal op voorhand 

ingeschreven moeten worden. Dat zal mogelijk zijn vanaf de Vlaamse kermis.  

Aansluitend kunnen jullie een kijkje nemen in het nieuw lokaal, iets drinken in het ‘volkscafé’, genieten 

van het vuurwerk en een streepje muziek. Voor de kinderen zal er speelmogelijkheid zijn. Het belooft 

een onvergetelijke avond te worden. We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn!   



Dagindeling 

8u: Opstaaan! We maken ons klaar voor een geweldige dag vol 

plezier en vertier.  

8u30: Ontbijt. Wat zou de fourage voor ons in petto hebben? Spek 

met eieren, cornflakes of gewoon een lekker bo’ke choco? 

9u00: De tandjes zijn gepoetst, de ochtendgymnastiek is gedaan en 

we zitten weer vol energie na ons lekker ontbijtje. We zijn klaar om 

aan ons spetterend voormiddagspel te beginnen! 

12u00: Na ons voormiddagspel beginnen de maagjes weer te 

knorren, njammie, het is etenstijd! 

13u00: Even bekomen en onze batterijen opladen voor het 

middagspel. We trekken ons terug met een leuke strip in de 

slaapkamer of gaan nog wat ravotten buiten.  

13u30: We starten met het namiddagspel!  

16u00: Vieruurtje. Even wat energie bijtanken zodat we snel weer 

verder kunnen spelen.  

18u00: De fourage heeft weer al eens een lekkere maaltijd voor ons 

bereid. Tijd voor het avondeten!  

19u00: Avondspel. Tijd om je sluip- en kruipkunsten weer boven te 

halen, of blijven we vanavond gezellig binnen om slaapzakspelletjes 

te spelen? Of of of…  

20u30: Jammer maar helaas, de dag zit er bijna op. We eten nog iets 

kleins en maken ons klaar om te gaan slapen. 

21u00: Ssssst, we zijn weg naar dromenland. Zo zijn we goed 

uitgerust om er morgen weer een superleuke dag van te maken. 

  



Wat mee te nemen?  

Slaapgerief 
 Matje/ luchtmatras (géén veldbed!!!) 

 Slaapzak  

 Hoofdkussen 

 Pyjama of slaapkleed  

 Lievelings ‘troeteltroostknuffeldiertje’ 

Toiletgerief  
 Washandjes 

 Handdoeken (kleine en grote) 

 Zakdoeken 

 Zeep of douchegel 

 Shampoo 

 Kam of borstel 

 Tandenborstel, tandpasta en bekertje 

 Linnenzak voor vuile was 

Schoeisel  
 Makkelijke schoenen/ sportschoenen / wandelschoenen  

 Sandalen  

 Pantoffels/ slippers 

 
 
 
 
 
 
 

Kledij  
 Onderbroeken  

 Kousen  

 Shortjes  

 T-shirts 

 Warme truien  

 Lange broeken 

 Regenjas  

 Zwemgerief (eventueel zwembandjes) 

 Witte (goedkope) T-shirt  

 Verkleedkleren (laatste avond/ disco)  

Andere 
 Een keukenhanddoek 

 SIS-kaart  

 Identiteitskaart  

 Eventuele medicatie + medisch attest dokter (af te geven aan de 
leiding)  

 Drinkbus 

 Een kleine zaklamp 

 Schrijfgerief en adressen voor kaartjes (kaartjes en postzegels)  

 Gezelschapspelletje, boek, strip, enz. voor tijdens de platte rust 

 Kleine rugzak voor daguitstap 

Bescherming tegen de zon  
 Zonnecrème met voldoende beschermingsfactor  

 Een petje 

 Een zonnebril 

 

 

!!!SCHRIJF OVERAL JE NAAM IN/OP!!! 
Zo vind je sneller je eigen spullen terug, moesten 
deze bij de gevonden voorwerpen terechtkomen. Na 
het kamp leggen we deze nog een keer open! 



En wat zullen we eten? Beter: wie gaat al dat lekkers voor ons maken?  

De fourage 

 

 

 

  

Naam: Tuur Habraken  

Volledige totem: Ayobi de pantergele enthousiaste Kauw 

Lievelingseten: Alles wat vettig is! 

Lievelingselement: Vuur, want ik hou van kampvuren met marshmallows  

Mezelf beschrijven in drie adjectieven: Sportief, vergeetachtig & enthousiast natuurlijk 😉  

Leukste scouts/kampervaring: Jinkamp in Roemenië en alle Vlaamse kermissen  

Leuk weetje: Wist je dat ik later een bekende manager word van een minder bekende DJ? 

Naam: Thieme Vandeput  

Volledige totem: Twix de genietende Salangaan 

Lievelingseten: Alles wat vanuit het Veltems friethuisje komt. 

Lievelingselement: Water, want ik hou van een waterballonnengevecht!  

Mezelf beschrijven in drie adjectieven: super knap, ongelooflijk slim, bescheiden 

Leukste kampervaring: Fietskamp en het kamp vorig jaar met de kapoenen!! 

Leuk weetje: Ik word later een super bekende dj!!! 

Naam: Klara Vansteeland 

Volledige totem: Yuna de gracieuze, klaproosgele dolfijn 

Lievelingseten: Lasagnaaaaa, Mmmmmmm 

Lievelingselement: Water, want ik hou van zwemmen in de zee en van waterijsjes 

Mezelf beschrijven in drie adjectieven: Vrolijk, enthousiast, Zorgzaam 

Leukste kampervaring: Jinkamp in Roemenië, zeker weten!!!! En wie weet na de zomer ook wel dit 

kapoenenkamp  

Leuk weetje: Ik heb mee gedaan aan de wedstrijd K3 zoekt K3 en ik zat in de finale.  

Naam: Brecht Nuyts 

Volledige totem: Krawiki de dennenrode stoutmoedige hazewind 

Lievelingseten: Boke choco 

Lievelingselement: Vuur, want ik hou van marshmallows branden boven het kampvuur!  

Mezelf beschrijven in drie adjectieven: Spontaan, Humoristisch, Cool 

Leukste kampervaring: Jinkamp  

Leuk weetje: Ik wil later trouwen met Klaasje van K3 

Naam: Aishesu 

Volledige totem: Aishesu de fleurige kauw 

Lievelingseten: Pizza met veel kaas 

Lievelingselement: Aarde, want ik hou wel van een goed modderbad 

Mezelf beschrijven in drie adjectieven: leuk, leuk en leuk 

Leukste kampervaring: De zon zien zakken in de zee, in Bulgarije 

Leuk weetje: Ik kan totaal niet koken!!! 



En dan nu tijd om ons kort voor te stellen (jullie kennen ons natuurlijk al)!  

De leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volledige totem: Ona de goudroze, mondige salangaan  

Lievelingseten: Macaroni met hesp en kaas (of is het kaas en hesp?)  

Lievelingselement: Lucht, want ik hou van een klein windje… (nee, niet zo’n windje!)  

Mezelf beschrijven in drie adjectieven: Genietend, creatief en enthousiast  

Leukste kampervaring: Fietskamp met de Givers, Jinkamp in Roemenië en dit kamp 

komt vast en zeker ook in het lijstje!!!  

Volledige totem: Lana het citroenrode, goedgeliefde luipaard   

Lievelingseten: Pasta carbonara en sushiiiiii 

Lievelingselement: Vuur, door die mooie laatste avonden met kampvuur en marshmallows 

Mezelf beschrijven in drie adjectieven: vrolijk, empathisch en vriendelijk 

Leukste kampervaring: Het Jinkamp in Macedonië!  

Volledige totem: Guppi de flamingogele guitige cavia 

Lievelingseten: Alles met pastaaaaa 

Lievelingselement: Water, want ik ben een echt waterratje! 

Mezelf beschrijven in drie adjectieven: Goedlachs, wazig en spontaan  

Leukste kampervaring: 1e jaar Giverkamp in Holland 

Volledige totem: Tchilla het bubbelgumblauwe, levenslustige winterkoninkje  

Lievelingseten: Al het eten dat op ons kamp wordt gemaakt en sushi ☺  

Lievelingselement: Waaaaaaater, want ik hou van de zee, zwemmen, watereisjes, 

waterballonnengevecht en de bananenboot. 

Mezelf beschrijven in drie adjectieven: vreugdevol, fantasierijk, zorgend 

Leukste kampervaring: Jinkamp, fietskamp eerste jaar givers en alle kampvuurmomenten. 

Volledige totem: Illa het kersenwitte, zachtmoedige damhert  

Lievelingseten: De lasagne van mijn mama met goeeee veel kaas  

Lievelingselement: Water, zodat ik me in de zomer kan afkoelen!  

Mezelf beschrijven in drie adjectieven: Superdupertof, hulpvaardig, uitbundig 

Leukste kampervaring: Jinkamp in Macedonië 

Volledige totem: Rino de cuberdonoranje dolfijn 

Lievelingseten: Pizzaaaaaa 

Lievelingselement: Water, heerlijk plonsen bij het warme weer! 

Mezelf beschrijven in drie adjectieven: Uitbundig, grappig, sportief 

Leukste kampervaring: Jinkamp in Macedonië!  



We hebben al veel mooie momenten beleefd dit jaar, op naar nog meer herinneringen!  

 

 


