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Inleiding 
 Liefste kapoentjes, welpen en ouders, Eindelijk is het zo ver, 

het kapoenen-welpenkamp komt er aan! De leiding hoopt 

alvast dat jullie allemaal meegaan! 

  

Dit jaar gaat het kamp door in Zelem (Halen), Vlak bij Diest. 

Het kamp zal doorgaan van 3 tot 10 juli voor de welpen. En 

voor de kapoenen van 5 tot 10 juli. We nemen jullie tijdens dit 

fantastische kamp mee op avontuur doorheen de geschiedenis. 

Elke dag zal het thema variëren in een ander tijdperk. Maar 

welke tijden het zijn houden we nog even geheim… In dit 

boekje vinden jullie alle info die jullie nodig hebben om op 

kamp doorheen de tijd te vertrekken. Veel leesplezier! 
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Algemene info 

 

Adres  

 

Zoals eerder vermeld verblijven de welpen van 3 tot 10 juli en 

de kapoenen van 5 tot 10 juli. 

 

We verblijven in kamphuis de Wiekslag. 

Briefjes en kaartjes mogen verstuurd worden naar volgend 

adres: 

 

De Wiekslag 

Heesstraat 4 

3545 Zelem 

België 

 

Vergeet zeker niet de naam van je kapoen of 

welp op de brief te zetten! 

 

Contact met leiding 

Kampleider/takleider welpen 

Matias Aerts GSM NR:0478284237 

Takleider kapoenen 

Klaas taeymans GSM NR: 0477641630 
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Vertrek en aankomst 

 

Op zaterdag 3 juli worden de welpen verwacht om 11 uur 

in Zelem aan het de Wiekslag zelf. 

 

 Op maandag 5 juli worden de kapoenen verwacht om 11 

uur in Zelem aan het de Wiekslag zelf. 

 Op zaterdag 10 juli mogen jullie de kapoenen en welpen 

terug komen ophalen in Zelem aan de Wiekslag om 11 

uur. 

 

 Spreek zeker af met andere ouders om samen te rijden! 

 

Kostprijs De kostprijs voor dit kamp bedraagt €150 voor de 

welpen en €120 voor de kapoenen. (Voor elk extra kind krijg je 

€10 korting.)  

 

De deadline voor het storten is 20 juni 2020! Vanaf dat het geld 

gestort is, is je kind automatisch ingeschreven om mee te 

gaan. (vermeld naam kind) 

 

 Het kampgeld kan je enkel overschrijven op de volgende 

rekeningnummer: BE 31 7512 0778 5255 Mededeling: 

“Voornaam + naam + tak, Halen2021”. 
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 Een deel van het kampgeld kan worden teruggetrokken van de 

belastingen of ziekenkas. Dit document kan je aanvragen bij de 

ziekenkas. 

 

Medische fiche 
 

 Achteraan deze bundel vinden jullie een medische fiche terug, gelieve 

deze mee te nemen bij aanvang van het kamp samen met de kids id en 

de europese ziekteverzekeringskaart. 

 Mocht het nodig zijn medicatie mee te geven op het kamp, gelieve dit in 

een handige verpakking (doos of zakje) mee te geven met het eventuele 

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

hiervoor zit achteraan de medische fiche. 
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Wat neem ik mee? 

 Slaapgerief 

 o Matras / veldbed 

 o Slaapzak 

 o Kussen  

o Je favoriete knuffel(s) Wasgerief 

 o Tandenborstel + tandpasta 

 o Zeep + Shampoo + kam 

 o Handdoek  

o Washandje Kleding 

 o Volledig uniform (sjalleke + hemd met lapjes) -> aandoen aankomst! o 

Onderbroeken o Marcellekes/onderlijfjes  

o Kousen 

 o Zakdoeken  

o Sportschoenen 

 o Sandalen of stevige zomersletsen 

 o T-shirts  

o Zwemgerief + zwembandjes + strandhanddoek (short én speedo voor in 

zwembad!) o Warme truien  

o Regenjas 

 o Korte & lange broeken + een hele lading speelkledij Allerlei 

 o Watergeweer  

o Eetgerei (gamel, bestek & beker) 

 o 2 keukenhanddoeken, 

 o Strips of boeken voor tijdens de platte rust 

 o Eventueel een leuk spelletje voor tijdens de platte rust 

 o Papier, schrijfgerief, postzegels en brieven om thuis te laten weten hoe 

leuk het er is (adressen kan je best op voorhand al op de enveloppen 

schrijven) 

o Lege schoenendoos (Je kan het al raden! Om een mooie brievenbus van 

te maken om de leuke brieven van het thuisfront in te verzamelen!)  
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o Zakje voor vuile was  

o Petje, zonnecrème en aftersun  

o Rugzakje voor dagtocht 

X Voor de WELPEN leger kledij 

X Voor de KAPOENEN  kledij van je favoriete tijd (bv romeinse kledij…) 
 

Opgelet! 

 

 Pas de kleding aan naargelang de weersvoorspellingen. 

Geef zeker niet de beste kleren mee. Deze worden 

immers toch vuil van het spelen. Zet ook op alle spullen 

en kleding je naam, zodat iedereen terug thuiskomt met 

een volle valies! 

 

 Aan het begin van het kamp geef je aan de takleider 

(Matias Aerts) bij de welpen en Klaas Taeymans bij de 

kapoenen een enveloppe met de naam van de kapoen of 

welp en daarin: 

 o Kids-id + gele ziekenkas klever  

o Ingevulde medische fiche (achteraan kampboekje)  

o 5 euro zakgeld 
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Inpaktips 
 

  Zorg dat overal je naam in staat! 

  Probeer alles in één tas te krijgen  

 Zorg dat de kapoenen/welpen mee de koffer inladen, zo weten ze wat waar zit 

(of toch ongeveer)  

 Gebruik de lijst onder ‘wat neem ik mee?’. Gebruik het als checklist. 

  Maak eventueel een lijst met wat er allemaal in de koffer zit, zodat je kan 

nagaan of je iets vergeten bent. 

  Maak voor elke dag een apart zakje met ondergoed en sokken zo hoeft je 

kapoen/welp niet lang te zoeken.  

 

Zo! Normaal gezien zijn jullie nu helemaal gepakt en gezakt en 

kunnen jullie vertrekken! 
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DE KAPOENEN LEIDING 

NAAM PERSONAGE FUNCTIE 

Klaas taeymans ALEXANDER DE 
GROTE 

takleider/EHBO 

verantwoordelijke 

  

Deze man zal ervoor 
zorgen dat het 

kapoenen kamp in 
goede banen loopt . 

daarnaast zorgt hij er 

ook voor dat alle 
wondjes en pijntjes 

goed verzorgt worden. 
Ruben van den 

Bosch 
Abraham Lincoln SPEELKOFFER 

verantwoordelijke 

  

De speelkoffer 

verantwoordelijke zorgt 
ervoor dat alles terug 

in de juiste koffer zit 
voor zijn tak gaat 

slapen. 

Jens de cnodder Albert Einstein PLEIN MEESTER 

  

De plein meester zorgt 
ervoor dat het plein 

elke avond is 
opgeruimd voor zijn tak 

gaat slapen. 

Tuur Vloemans Zonnetje teletubies FOTOGRAAF 
KAPOENEN 

 
 

De foto graaf zorgt 

ervoor dat er elke dag 
voldoende foto’s zijn 

genomen van zijn tak 
om de ouders zoveel 

mogelijk sfeerbeelden 
te kunnen geven. 

Wout Willemsen Colombus KAMPVUUR 
verantwoordelijke 

 
 

Deze kerel zorgt ervoor 

dat er voldoende hout 
is voor het kampvuur. 

En zorgt dat het 
kampvuur  

Onvergetelijk wordt 
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DE WELPEN LEIDING 

NAAM PERSONAGE FUNCTIE 
Matias Aerts Edison Kampleider/ 

takleider  

Welpen 

 
 

De kampleider 
zorgt ervoor dat 
alles op kamp in 

orde is om er een 
onvergetelijk kamp 

maken. 

Arne Sas Marcus aurelius Taak opzichter 

 
 

De taakopzichter 
hoort elke leider 

erop te wijzen zijn 
taken goed uit te 

voeren. 
En helpt waar 

nodig. 
Jef Maes Karel de Grote Kampvuur 

verantwoordelijk
e 

  

Deze kerel zorgt 
ervoor dat er 

voldoende hout is 
voor het kampvuur. 

En zorgt dat het 

kampvuur 
onvergetelijk wordt 

Door moorkens Spartacus PLEIN MEESTER 

  

De plein meester 
zorgt ervoor dat 
het plein elke 

avond is 
opgeruimd voor 

zijn tak gaat 
slapen. 
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War van Herck Edward J. 
De Smedt 

EHBO 

verantwoordelijk

e 

  

De EHBO 

verantwoordelijke zorgt 
ervoor dat alle pijntjes en 

wondjes goed worden 
verzorgt 

Teun nuyens Julius 

Caesar 

Speelkoffer 

verantwoordelijk

e 

 
 

De speelkoffer 
verantwoordelijke zorgt 

ervoor dat alles terug in 
de juiste koffer zit voor 

zijn tak gaat slapen. 

Klaas 
Cornelissen 

Jezus 

Christus 

Fotograaf 

  

De fotograaf zorgt ervoor 

dat er elke dag voldoende 
foto’s zijn genomen van 

zijn tak om de ouders 
zoveel mogelijk 

sfeerbeelden te kunnen 
geven. 

Bram Tops Leonardo 
Da  Vinci 

Wekker 

  

Als jongste van de 
groep is het Bram zijn 
taak om iedereen 
optijd uit bed te 

zetten. zodat we aan 
een onvergetelijke 
dag kunnen beginnen. 
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Het foeriers team 

Naam Personage 

Thomas Deprez Godfried van 
Boulion 

  

Britt van Glabeek Marilyn Monroe 

  

Hendrik Cuylaerts Hendrik VIII 

  

Bjorn Embrechts Achilles 
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Liederen 
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