
Beste Kapoenen, Welpen en ouders! 

 

Eind deze maand gaan we met z’n allen op weekend. Het langverwachte weekend zal 

doorgaan van zaterdag 30 april tot zondag 1 mei in de lokalen van Chiro Lille. We verwachten 

jullie zaterdag om 13h30 aan de Chiro, Helleweg 13, 2275 Lille. Voor we echt van start gaan 

hebben we nog een infomoment voorzien voor de mama’s en papa’s van de kapoenen en 

welpen! We zullen even toelichten hoe een kapoenen- welpenkamp juist in zijn werk gaat en 

er zal ook voldoende tijd zijn om extra vragen te stellen. Zondag kan je om 12h je uitgeputte 

scout terug komen halen. 

 

We willen vragen om de online medische fiche in te vullen of nog eens na te kijken. Hoe je dit 

juist doet, hebben we in een uitgebreide handleiding gezet op onze website onder 

Administratie -> Medische fiche https://scoutslille.be/node/41 

 

Vergeet zeker niet jouw kids-ID of ISI+ kaart. Mocht het nodig zijn medicatie mee te geven op 

het weekend, gelieve dit in een handige verpakking (doos of zakje) mee te geven met het 

eventuele doktersvoorschrift en duidelijke instructies (hoeveelheid, tijdstip, …). 

 

Je kan je inschrijven voor het weekend door het bedrag van 13 EUR te storten op het 

rekeningnummer: BE31 7512 0778 5255 met de vermelding “kapoenen welpen weekend + 

NAAM” Gelieve dit voor donderdag 28 april te doen, zodat we ons goed kunnen 

voorbereiden.  

 

Wat geef je mee aan je kapoen/ welp?  

Slaapgerief 

o Luchtmatras of veldbed 

o Slaapzak 

o Kussen 

o Je favoriete knuffel 

Wasgerief 

o Tandenborstel + tandpasta 

Kleding 

o Volledig uniform (das + scoutshemd) of kapoenentrui 

o Onderbroek en kousen 

o Pyjama 

o Kleren naargelang weersvoorspellingen  

Allerlei 

o Verkleedkleren van je favoriete piraat 

o Eetgerief: gamel, bestek & beker 

o Keukenhanddoek 

o Zaklamp 

o Kids-ID of ISI+ kaart 

https://scoutslille.be/node/41


o Eventuele medicatie 

We nemen geen elektronische spullen mee. (Dus geen ipad’s, gsm’s, horloges, …) 

Snoep en frisdrank laat je ook thuis. 

 

Tot dan! 

 

Kapoenen: Klaas Taeymans   0477 64 16 30  klaas.taeymans@gmail.com 

Welpen: Wout Willemsen (Akela) 0468 21 91 54  wout.willemsen02@gmail.com 
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