
Hackahay stoere kapoenen, 

 

Wij hebben jullie SUPERMEGAKEIHARD gemist 

de afgelopen maanden 

(en jullie ons natuurlijk ook      ) 

Maar goed nieuws waaaaant: 

Binnenkort vertrekken we samen naar het 

hoogtepunt van het scoutsjaar:  

 

We gaan op  

 

Cowboy- en indianenkamp 

  
 

 

 

 

YEEEEHAAW!!! 



De scouts van Wezemaal is al jaren goed 

bevriend met de indianenstam van de 

vuile voeten, en gisteren kreeg jullie 

leiding opeens een bericht via een online 

rooksignaal dat zij hulp nodig hebben van 

de kapoenen!!!!   

Van 21 juli tot en met 26 juli gaan wij naar 

het Wilde Westen om te helpen bij onze 

oude vrienden, pak dus allemaal jullie 

cowboy of indianenoutfit mee zodat we de 

buurt daar terug veilig kunnen maken!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hackaya, 

Kapoenen! 



Voor elk groot avontuur moet je natuurlijk goed 

voorbereiden, lees dit deel samen met je 

mama/papa/… ! 

• Lees zeker heel goed eerst het Algemeen Deel/de 

mails van de groepsleiding, daarin staat heel veel 

informatie over hoe het kamp gaat verlopen, wat 

iedereen moet meepakken, hoe de inschrijving 

werkt, hoe het vervoer van/naar kamp gaat,…  

Het kapoenenkamp is dit jaar uitzonderlijk van 21 

tot en met 26 juli!!! 

• Vergeet niet de medische fiche op 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be

/groepsadmin/client/ in te vullen! Dat is vooral dit 

kamp extra belangrijk! 

• Wat nemen de kapoenen best nog extra mee: 

o Witte t-shirt 

o Waterpistool 

o Pet 

o Verkleedkleren voor een coole cowboy, een 

wilde indiaan of een andere originele western-

gerelateerde outfit 

o Eventuele medicijnen/… (contacteer de 

kapoenenleiding!!!) 

o Jullie grootste lach en jullie beste humeur! 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/


• Schrijf op alles wat meegaat de naam van je 

kapoen! Of stickertjes met de naam op is ook altijd 

een goed idee! 

Zo allerliefste kapoenekes, wij kijken al heel hard uit 

naar deze spannende avonturen en we hopen dat we 

ons jaar toch op een goede manier kunnen afsluiten!  

De leiding kijkt er al keihard naar uit en hopelijk komen 

jullie allemaal mee op dit knotsgekke avontuur naar de 

cowboys en indianen!!!       

 

 

 

 

Veel kusjes, jullie allerleukste leiding:  

Gilles - Lucas - Stien - Tine - Lukas  

 


