
 

Piratenkamp 2020 - 25juli tot 30juli 
 

 
 
 
 

 



 

Dag stoere piraten van ons.  
Na een jaar vol spelen, ravotten, plezier 
maken, knutselen… zijn we eindelijk aan 
het hoogtepunt van het jaar gekomen, 
het KAMP! 
 
Zijn jullie klaar voor het spannende, 
gevaarlijke en mega fantastische 
piratenkamp??? 
Wij al zeker en vast, hopelijk jullie dus 
ook en zien we jullie daar allemaal… 
 
We kunnen al wel verklappen dat het 
super leuk gaat worden met verschillende 
spelletjes en nog veel meer… 
In dit boekje vinden jullie alle belangrijke 
informatie om mee te gaan op dit 
geweldige piratenkamp! 
   

 



 

 
Praktisch 
Kampterrein: 
Chiro Jeugddroom 
Dungelstraat 13 
3440 Halle-Booienhoven (Zoutleeuw)  
 

 

Vertrek:  
Wij verwachten onze enthousiaste kapoenen op 
25 juli om 10u aan de chirolokalen in 
Halle-Booienhoven 
 

- Wij raden aan om zoveel mogelijk 
afzonderlijk naar hier te komen zodat 
iedereen de maatregelen kan respecteren. 

- Bij het afzetten van de kapoen aan het 
kampterrein is het verplicht om als ouder 
een mondmasker te dragen en daarna niet te 
lang te blijven op het terrein. 

 

Terugkeer: 
Op 30 juli om 10u30 mogen de ouders hun 
kapoen terug komen ophalen in Chiro 
Jeugddroom 

 



 

- ditmaal wederom met dezelfde afspraken 
zoals bij het begin van het kamp 

 
Dungelstraat 13, 3340 Halle-Booienhoven 
 

Postadres: 
Scouts Wijnegem 
Kapoenen + “naam kapoen” 
Chiro Jeugddroom  
Dungelstraat 13 
3340 Halle-Booienhoven 
België 
 

Inschrijving: 
De kampprijs bedraagt dit jaar 
€110,18 
Inschrijven gebeurt via mail. Stuur een mail naar 
kapoenen@scoutswijnegem.be  
Rekeningnummer: BE93 7785 9237 0567 
Vergeet ook niet de online individuele steekkaart 
van je kapoen volledig in te vullen. (voor corona 
maatregelen is dit zeer belangrijk) 
 
Inschrijven en betalen kan tot ten laatste 
26/06/2020 23u59 !!! (Als er nog onduidelijkheid 
is i.v.m. corona kan deze datum nog verlaat 
worden) 

 



 

 

Financieel: 
Wat kost zo’n fantastisch kamp? Even een 
overzicht: 
Huur lokaal  €35 

Eten en drinken   €46 

Corona  €0,167 

Materiaal  €4,33 

Aandenken  €13,33 

Energie (gas, water,afval, 
brandstof…) 

€11,5 

Andere (verzekering, 
EHBO, reserve…) 

€10,84 

Totale kampprijs  €121,167 

- Geldactiviteit 
spaghettislag 

- €11 

Totale kampprijs  €110,167 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
contact: 
In het geval van nood kan u ons bereiken op 
volgende telefoonnummers: 
 

kapoenenleiding 
● Alejandro Pérez Pérez: + 32 478 77 49 75 
● Jef D’Affnay: +32 498 43 08 38 
● Saar Van Gerwen: +32 470 23 17 05 
● Nora Vinck: +32470588862 
● Wannes Wuytens: +32 468 18 46 92 
● Wout Hoste: +324 39 86 45 

groepsleiding 
● Sam Dierickx: +32 486 66 60 35 
● Lore Van Gerwen: +32 470 52 88 09 
● Tibo Garroy: +32 4 71 24 56 75 

NOODnummer Scouts en Gidsen Vlaanderen: 
+324 74 26 14 01 

 
Indien u met vragen zit over het kamp, kan u 
mailen naar: kapoenen@scoutswijnegem.be  
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dagindeling: 
 

8 uur   Opstaan 

8u30 - 10 uur  Ontbijt + klaarmaken 

10 uur - 12 uur  Start spel 

12 uur - 14 uur   Middageten + platte rust 

14 uur - 16 uur   Middagactiviteit 

16 uur - 16u30   Vieruurtje  

16u30 - 18 uur  Namiddagactiviteit  

18 uur - 19u30  Eten + afwassen 

19u30 - 21 uur  Avondspel 

21 uur - ….   Slapen 

 
   

 



 

wat mee te nemen? 
Niet overdrijven in aantal schoenen en kleren, is 
tenslotte maar voor 6 dagen! 

● slaapgerief 💤🛌 
○ Matje (veldbedden en luchtmatrassen 

NIET toegelaten) 
○ Slaapzak en kussen  
○ Knuffel (aantal beperken) 
○ Pyjama 

 

● toiletzak 🚿🚽 
○ Tandenborstel en tandpasta 
○ Washandje  
○ Handdoek 
○ Zeep (liefst ecover) 
○ Haarbostel/ kam 

 

●kledij 
○ T-shirts 👕  
○ Warme truien  
○ Lange en korte broeken 👖 
○ Regenjas / K-way ☔  
○ Ondergoed 
○ Kousen 🧦  
○ Zwemkledij � ♀   

 



 

○ Piraat-verkleedkleren 🏴 ☠ 🦜☠  
●Schoeisel 👟 

○ Stevige stapschoenen (oppassen met 
nieuwe schoenen = bleinen) 

○ Speelschoenen  
○ Waterschoenen 

 
●Varia 

○ Zwemhanddoek 
○ Zonnepetje 🧢 
○ Zonnebril 🕶 
○ Zonnecrème 
○ Muggenstick 
○ Zaklamp 🔦 

○ Bord, bestek en beker 🍽  
○ Drinkbus 
○ Keukenhanddoek 
○ Pot choco/confituur/speculoospasta 
○ Strips (op eigen verantwoordelijkheid 

meenemen) 📖 
○ Persoonlijke medicatie (af te geven aan 

leiding met handleiding) 
○ Enveloppen (liefst adres al 

voorgeschreven en met postzegel op) 

📧📬  

 



 

○ Identiteitskaart 
○ Je goed humeur en de zon! ☀  

 

●Wat thuis laten? ⛔  
○ Snoep 🍭 🍬 
○ Waardevolle spullen (horloge, gsm, geld 

etc.) ⌚  📱💶 
○ Ouders ;)  

 
Zeer belangrijk!  
Zorg ervoor dat ALLES echt ALLES getekend is 
met je naam! 
Wij kunnen niet onthouden van wie welke 
zonnecrème is en van wie die sok, die 
keukenhanddoek, die zaklamp… is. 
 
Hou er ook rekening mee dat kleren vuil kunnen 
worden, geef dus absoluut geen goede kleren 
mee! 
 
We vragen om één valies / rugzak mee te nemen 
en allerlei kleine zakken te vermijden, dit is niet zo 
praktisch. 
 
 
 

 



 

Thema: piraten 
 
 

Kapitein Blauwbaard, de Schrik van de Zeven Zeeën: Ooit was iedereen 
bang voor Kapitein Blauwbaard. Hij en zijn bemanning wisten iedere 
vijand de stuipen op het lijf te jagen en hadden in hun leven al heel wat 
schepen beroofd. Maar inmiddels is de kapitein een oude man geworden, 
zo oud dat zijn bemanning hem met pensioen heeft gestuurd. De kapitein 
is hier bedroefd over. Hij zou zo graag nog één keer een groot avontuur 
beleven. Maar om avonturen te beleven, heeft hij wel een nieuwe 
bemanning nodig. Tijdens het kamp zullen de kinderen opgeleid worden 
tot echte piraten, en als ze eindelijk echte piraten zijn, worden ze ook 
beloond met een echt priatencertificaat 
 

Jef  Alejandro NOra Saar Wout Wannes 
 

 


