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MOANA   MUSHU   PUA   SHIFU 



Adres: 

Rue du Fays 79, Sprimont. Naar dit adres kan jullie familie ook brieven sturen. Gelieve op de brief de volgende 

informatie te melden: 

Scouts Borchtlombeek - Naam kind - Kapoenen 

Rue de Fays 79 

4140 Sprimont. 

Info camion 15/07 

Op 15/07 vult de leiding de camion met al ons materiaal om nadien op voorkamp te vertrekken. Alle hulp hierbij is 

welkom. De camion wordt verwacht om 17u aan de lokalen. Graag een seintje via messenger / 

scoutsborchtlombeek@gmail.com als je komt helpen.  

Info heenreis 25/07 

Jullie ouders mogen jullie maandag 25 juli naar het kampterrein brengen om 11u. De bagage van de kapoenen gaat niet 

mee via de camion maar wordt de 25e meegenomen. 

Info terugreis 31/07 

Jullie ouders mogen jullie zaterdag 31 juli terug komen halen op het kampterrein om 13u30.  

Belangrijk: bagage wordt meteen meegenomen met de auto!  

Vanaf ±13u is alle hulp van ouders en andere mensen zeker welkom om ons te helpen met de camion in te laden. 

Info camion 31/07 

Voor het uitladen op de scouts wordt de camion verwacht om 18u, maar het definitieve uur zal nog vermeld worden op 

onze facebookpagina en per mail gestuurd worden. Ook hier zijn weer zeker alle helpende handen welkom! 

Kostprijs  

Het kamp kost 110 euro, vanaf het derde kind is er een korting van 20 euro. Dit bedrag mag worden overgeschreven op 

het volgende rekeningnummer met vermelding van de naam en de tak: BE93 0013 9748 5767. Deze betaling dient in 

orde te zijn voor 9 juni. 

Medische fiche 

!!! Het is heel belangrijk dat voor elk lid de medische fiche is ingevuld. Indien de medische fiche van uw kind niet ingevuld 

is, kan hij/zij niet mee op kamp.  
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Vikingen overleven natuurlijk niet zonder spullen. Hieronder vinden jullie de dingen die jullie zeker moet bijhebben.  

Slaapgerief  
• Veldbed  

• Slaapzak  

• Kussen, pyjama en knuffel  

• Eventueel een extra deken  

 

Wasgerief  
• Washandje  

• Handdoeken 

• Tandenborstel, tandpasta en beker  

• Zeep en shampoo (aangeraden is Sanex Zero, dit is goedgekeurd door het Europese Ecolabel. Ook Ecover is 

geschikt voor de natuur) 

• Zonnecrème en eventueel aftersun  

• Kam of borstel 

• Eventueel een muggenbandje of muggenzalf, muggensprays worden niet gebruikt om de tent zo leefbaar 

mogelijk te houden. 

• Douchezak 

 

Kledij   
• Das 

• Kousen  

• Onderbroeken  

• Pet 

• Zonnebril 

• T-shirts  

• Enkele dikke truien voor ’s avonds  

• Kledij die heel vuil mag worden  

• Broeken en shorts  

• Regenjas en/of K-way  



• Verkleedgerief in thema  

• Zwemgerief: bikini, badpak, zwembroek en handdoeken 

• Schoenen en reserveschoenen (voorzien op verschillende weersomstandigheden)  

• Regenlaarzen  

 

Overige  
• Identiteitskaart, af te geven bij vertrek  

• Eventuele medicatie: als je medicatie nodig hebt op kamp, hebben we een doktersattest nodig met goedkeuring 

i.v.m. de toediening van medicatie  

• Zaklamp en eventueel reserverbatterijen  

• Linnenzak voor vuile kledij  

• 3 keukenhanddoeken om af te wassen 

• Bord, bestek en beker  

• Gerief om brieven te schrijven: schrijfgerief, enveloppen, adressen en postzegels  

 

Vergeet niet om overal jullie naam op te schrijven, zodat iedereen alles gemakkelijk terugvindt! We vragen ook om 

aan elke valies een geel lintje te hangen zodat ze makkelijker terug te vinden zijn. 

 

Wat hebben we niet nodig? 
• Snoep en koekjes (als dit wordt meegenomen, wordt dit verdeeld onder alle kapoenen) 

• Tablet, Nintendo, GSM… 

• Dure spullen 

 

 

 

 

 

 

 



Contact: kapoenenleiding 
Jullie kunnen ons altijd bereiken op kapoenen.scoutsborchtlombeek@gmail.com 

Moana (Louise): 0487788648 

Mushu (Marijn): 0472872133 

Pua (Kato): 0491885084 

Shifu (Felix): 0479124500 

 

Contact: groepsleiding 
Voor vragen over de praktische kant van het kamp zoals vervoer, sponsoring, betalingen et cetera, kunnen jullie altijd 

een mail sturen naar scoutsborchtlombeek@gmail.com of ons bellen op volgende nummers: 

Kuzco (Rien): 0495333326 

Moana (Louise): 0487788648 

Dit zijn ook de nummers waarop wij tijdens het kamp zoveel mogelijk bereikbaar zullen zijn. We vragen uiteraard om 

deze nummers enkel te gebruiken in geval van nood.  
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