
kapoenenkamp 
COWBOY’S & INDIANEN 

Geraardsbergen 
5-10 juli 2016 

 



 

Beste kapoen!  

Hierbij worden jullie vriendelijk uitgenodigd op het super spannende, 
avontuurlijke, grote, machtige, leuke, nooit eerder overtroffen 
COWBOY EN INDIANENKAMP!  

Met de Kapoenen trekken we er dit jaar op uit naar Geraardsbergen. 
Met onze Cowboyhoed, Pluimen en totempaal zijn we er helemaal 
klaar voor om te vertrekken richting onze kampplaats. 

Tussen 5 en 10 juli zullen jullie zelf ook ontdekken hoe het leven van 
indianen en cowboy’s er in het wilde westen uitziet! 

We hopen dat jullie het net zoals jullie leiding voor de volle 200 % 
zien zitten en hopen jullie te zien op 5 juli in Geraardsbergen! Wij 
zijn alvast volop in de weer om er een 
onvergetelijke week van te maken en 
popelen dan ook vol ongeduld om er 
samen met jullie in te vliegen! 

Een stevige scoutslinker,  

William, Andries, Eva, Aude, Tijl, 
Laurent, Thibaut en Louise  

       Tijl De Bruyne            0498/ 49 76 28  Aude Van Daele 
     0476/ 04 21 28  kapoenen@scoutstielt.be  
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PRaktisch 
Wanneer? 
Er wordt van de ouders verwacht dat ze de kapoen(en) op dinsdag 5 
juli om 14u30 naar de kampplaats brengen. Hier krijgen de ouders de 
gelegenheid om de kampplaats eens te bekijken en hun kapoen te 
helpen bij het opmaken van het bed. 

We keren terug met de trein op zondag 10 juli en zullen omstreeks 
17u18 aan het station van Tielt aankomen. 

Wie? 
De voltallige leiding zal op het kamp aanwezig zijn om jullie elke dag 
een dag vol plezier te bezorgen. 

Daarnaast zullen er ook 3 foeriers zijn die elke dag voor lekker eten 
zullen zorgen. 
Dit jaar kunnen we rekenen op Alexia, Arnaud en Bernard die 
heerlijk indianeneten zullen maken. 

Wat? 
Wat jullie nodig hebben, kan je terug vinden in de checklist. Opdat 
de kapoentjes al hun kleren etc. opnieuw zouden meehebben naar 
huis, willen we nog eens vriendelijk vragen om alles te naamtekenen.  

Ook willen we vragen dat elke kapoen maar 1 valies, die niet te groot 
is, meeneemt. We begrijpen dat voor een kapoen zo’n eerste kamp 
vaak spannend is, en dat jullie hen op alles voor willen bereiden, maar 
het is niet haalbaar om veel zware bagage op de trein mee te nemen. 



Kampplaats 
Chiroheem Korendries 
Korendries 2 
9500 Geraardsbergen 

  
INschrijven  
Inschrijven doe je door 110 euro te storten op de kapoenenrekening 
(BE21 7310 1975 2003) met als vermelding kamp + naam kapoen. Dit 
kan tot ten laatste 15 juni. We zijn hier wel streng op omwille van 
organisatorische redenen. Zijn er nog zaken onduidelijk, zit je nog 
met vragen of bedenkingen, dan mag je 
de takleiding altijd contacteren. 

Contactgevens takleiding:  

Aude:  0476/ 04 21 28  
Tijl: 0498/ 49 76 28  
kapoenen@scoutstielt.be 
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Wat nemen we mee? 
• Perfect scoutsuniform 
• Teddybeer (mag, maar is niet noodzakelijk) 
• Slaapzak, onderlaken en eventueel een hoofdkussen. Er zijn 

bedden op de kampplaats, dus matjes moeten niet mee! 
• Een keukenhanddoek 
• Voldoende ondergoed 
• Kousen, broeken, T-shirts, truien (best kleren die vuil mogen 

worden!) 
• Één broek en T-shirt die NIET of ZEER vuil zal terugkeren 
• Regenkledij 
• Zwemgerief (zwembroek/badpak/bikini + handdoek) 
• Zonnecrème, muggenmelk en een pet 
• Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, washandje 

en handdoek 
• Pyjama 
• Briefpapier, enveloppen, schrijfgerief en postzegels. Het is 

makkelijk wanneer de enveloppen reeds voorgeschreven zijn met 
een postzegel erop. 

• Eventueel een gezelschapsspel en boek voor tijdens de platte rust 
• Gemakkelijke rugzak voor de dagtocht 
• CD’tjes met jullie favoriete muziek (graag jullie naam erop zetten 

zodat deze niet verloren gaan) 
• Kids-ID(deze wordt tegenwoordig tervervanging van de sis kaart 

gebruikt in het ziekenhuis en apotheken) 
• Verkleedkleren in het kampthema: Haal jullie indianenpak, 

cowboyhoed en pluimen maar boven!  

Jullie goed humeur mag ook zeker niet ontbreken! 

!!!GELIEVE ALLES TE NAAMTEKENEN!!! 



Kampregels   

• Snoep mag niet mee op kamp; deze worden onverbiddelijk 
afgenomen en niet meer teruggegeven. 

• Dure kleren, GSM (en andere elektronische toestellen), 
zakmes,… horen niet op kamp. 

• Pesten is verboden. 
• Help elkaar als iemand iets niet alleen kan. 
• Als je ruzie hebt met iemand, kom dan naar de leiding toe, 

vecht het niet zelf uit! 
• We eten wat de pot schaft, alleen als je iets niet mag hoeft 

het niet! Altijd proberen. 
• Heb respect voor iedereen die mee is op kamp. 
• Zorg goed voor je eigen spullen, zodat je (hopelijk) niets kwijt 

raakt! 
• Wanneer de leiding ’s avonds zegt dat het stil moet zijn, dan is 

het ook stil. 



Spelletjes 
Help de indiaan zijn weg terug te vinden naar de tipi! 
 



Welke schaduw is de juiste schaduw van het opperhoofd? 



Zoek volgende woorden in de woordzoeker:  

Mopjes 

“Hoe stop je een koe in de diepvries?” vraagt Jantje aan zijn vriend 
Keesje. 
– Keesje: “Weet ik niet” 
Jantje: “Diepvries open, koe erin, diepvries dicht.” 
– Dat is flauw zegt Keesje. 
Jantje: “Oke maar hoe stop je een varken in de diepvries?” 
– Nou.. diepvries open, varken erin en dan de diepvries weer dicht 
doen zegt Keesje. 
“FOUT!” zegt Jantje. “Diepvries open, koe eruit, varken erin, 
diepvries dicht!”. 



Jantje vraagt aan de leraar: “Meneer, kun je ook straf krijgen voor 
iets dat je niet gedaan hebt?” 
Waarop de leraar zegt: “Natuurlijk niet, jongen”. 
“Gelukkig maar” zegt Jantje. “Want ik heb mijn huiswerk niet 
gemaakt!”. 

Jantje gaat bij oma en opa logeren in de vakantie. Als hij moet 
plassen roept hij oma en zegt;" Ik moet piesen oma" . "Maar Jantje", 
zegt oma, "dat is niet zo netjes zoals jij dat zegt." "Ja, maar ik moet 
zo nodig piesen oma" "Laten we afspreken dat je vanaf nu fluiten 
zegt in plaats van piesen." Als Jantje 's nachts wakker wordt door 
een nare droom mag hij van opa in het bed van opa en oma komen 
liggen. Na een tijdje stoot hij opa aan en zegt hij dat hij nodig moet 
fluiten. "Maar Jantje", zegt opa, "dat kan toch niet midden in de 
nacht, zo wordt oma nog wakker!" "Maar opa, ik moet echt heel nodig 
fluiten!" "Nou vooruit dan maar", zegt opa. "Doe het dan maar even 
heel zachtjes in mijn oor." 

Raadseltjes  
Wie kan hoger springen dan een berg?  
-> iedereen, een berg kan namelijk niet springen  

het heeft 2 ogen en 100 tanden  
->een krokodil 
het heeft 100 ogen en 2 tanden 
->een bus vol bejaarden 

Waarom lachen kaboutertjes als ze gaan voetballen?                                                                                                   
-> omdat het gras onder hun okseltjes kietelen 

Waarom kan een boom niet voetballen? 
-> omdat hij geschorst is.  




