
   

 

Dag lieve kapoentjes,  
 
Het is weer bijna kerstvakantie en dat wil zeggen dat we met de kapoenen weer een 
weekendje weg gaan! Het zal voor sommigen onder jullie misschien zelfs de eerste keer 
zijn dat we zonder de liefste mama en papa weg zijn. Daarom gaan we ook maar 2 
nachtjes en is er niet veel tijd om ze te missen!!! 
Maaaar Kapoenen, dit is niet zomaar een kerstkamp!! 
Ik hoor geschreeuw, het geluid van zwaarden en schilden, geroep van dappere krijgers 
en  stoere krijgervrouwen! 
Lees snel verder hieronder wie deze lawaaimakers zijn….. 
 

 Waar gaan we naar toe?  

Malpertuus  
Bel 237   2440 Geel 
 

 Wanneer? 
 
Van zaterdag 27 december tot maandag 29 december 
2014. 
We spreken zaterdag 27 december om 13.00 u af aan de 
KAMPPLAATS MALPERTUUS  
De ouders mogen de kapoenen op de kampplaats komen halen op Maandag 29 
december om 14.00h. 
(we vragen om ook niet vroeger dan 14h aan de kampplaats te zijn!) 
 

 Hoeveel gaat dit kosten?        
                                                                                                                                                         
We zouden het graag voor niets doen, maar dat gaat natuurlijk niet. We willen toch 
graag eten en lekker warm slapen. Daarom kost het kamp €35.  

Dit stort je voor 22 december op rekeningnummer BE69 1030 3100 2278 met 
vermelding kerstkamp en de naam van de kapoen.  

 Wat neem je allemaal mee op zo'n kamp? 
 

 Slaapgerief: LUCHTMATRAS/VELDBED 
+ onderlaken (belangrijk!), slaapzak, pyjama, kussen, knuffelbeer, … 

 Wasgerief: tandenborstel, tandpasta, handdoeken, washandjes, … 
 Voldoende warme kleren; jas, muts, sjaal en handschoenen! 
 Als er sneeuw moest liggen: kleren om in de sneeuw te spelen. 
 Ondergoed en sokken voor 2 dagen + wat reserve! 
 Pantoffels voor binnen! 
 Bestek, beker, diep en plat bord. (best van plastic, dit breekt niet  ..) 
 2 keukenhanddoeken 
 Zaklamp 
 Eventueel stripverhalen/boekjes voor onder de platte rust. 
 Cadeautje van €2 ingepakt natuurlijk voor zowel een jongen als meisje. 
 Viking verkleedkleren! 
 SIS KAART + medische fiche (zie bijlage) AFGEVEN BIJ AANKOMST (indien 

nog niet binnengebracht tijdens een activiteit) !! 
 

Let erop dat overal duidelijk de naam opstaat, anders heeft de leiding weer een 
hoop kleren die hun niet eens past! Zet op alles een naam, als je het nog terug 
wilt; kleren, wasgerief, persoonlijke spullen,…!! 



   

 

Hieronder vinden jullie ongeveer de planning met wat jullie allemaal te wachten staat:  

 Vrijdag 27/12 Zaterdag 28/12 Zondag 29/12 
08u00 / 

 
Oogjes open en wassen Opstaan en wassen 

08u30 / 
 

Vikingontbijt & afwas Vikingontbijt + afwas 

09u30 / 
 

Vikingstraining Het grote 
vikingopruimspel 

11u00 / “ “  Overwinningsact  
 

12u00 / 
 

 

“ “ 

13u00  
Aankomst + 
installeren 

 
Afwassen + Platte Viking 

Rust 

 
14u00 Vikingtocht deel1 Vikingsbosspel in het barre 

Noorden 

 

 
Naar huis in de 

vikingboot (op wielen) 
16u00 Vieruurtje 

 
Vieruurtje / 

16u30 Vikingtocht deel 2 Vikingjagen / 
18u00 

 

Onze jacht verorberen / 

19u00 Vikingsversieringspel Bontevikingavond 
 

/ 

20u30 

Taptoe 

“” / 

21u00 / 

Taptoe 

/ 

 

Moest je nog vragen hebben dan mag je die altijd stellen. Dit kan na de activiteit, of via 
onze eigen kapoenenmail: kapoenen@scoutinglommel.be 

Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook!!  

Een stevige link  er,   



   

 

Viking Octo, viking Woody, viking Poo, viking Twinkel, viking Olaf, 
viking Muchu, viking Filou 


