
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was eens heel lang geleden een groep kapoenen die elke zondag naar de scouts gingen.  

Ze gingen elke week naar de scouts om spelletjes te spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes.  

Na vele zondagen vol plezier besloot hun leiding Lore, Hendrika en Annelie dat het tijd werd om eens 

op winterkamp te gaan, een heel weekend vol spelletjes en plezier. Alle kapoenen hadden een 

geweldige tijd in de lokalen van de scouts van Alowis, met verhalen over heldhaftige ridders en verliefde 

prinsessen. Maar helaas was het weekend veel te snel voorbij en moesten ze zondag terug huiswaarts 

keren. Gelukkig konden alle kapoenen nog iedere zondag terug naar de scouts keren en leefden ze nog 

 lang en gelukkig met supertoffe scoutsmomenten.

 

  



Beste ouders 

het is zover, we gaan met jullie kapoen op weekend. Het winterkamp zal voor veel van de kapoentjes 

een eerste kennismaking zijn van een weekendje weg zonder mama en papa, een goede 

voorbereiding voor het grote kamp in juni waar we 6 daagjes zonder mama en papa weg zijn. 

 

Wanneer? 31 januari tot 2 februari 

Waar? Scouts Alowis: Schendelbeekhofstraat 36, 9300 Aalst 

Jullie mogen jullie kapoen op 31 januari komen afzetten om 18u30 aan de lokalen van Alowis. 

Wees alstublieft op tijd zodat wij onze planning niet moeten veranderen. 

Wij voorzien geen eten meer op vrijdagavond, dus zorg er voor dat jullie zoon/ dochter al gegeten 

heeft. 

Kostprijs? €30, cash mee te brengen bij de start van het weekend. 

Thema? Sprookjes  

Wat meebrengen?  

   - Warme slaapzak! 

   - Matje of veldbed 

   - Speelkledij + warme kledij + regenkledij 

   - VERKLEEDKLEDIJ 

   - Hoofdkussen 

   - Knuffel 

   - Pyjama  

   - Toiletgerief ( tandenborstel, tandpasta, handdoek, washandje, zeep) 

   - Keukenhanddoek 

   - Goed humeur 

Wat laten we thuis? 

   - Dure dingen zoals speelgoed 

   - Snoep 

Vertrek? Jullie mogen jullie kapoen komen ophalen op zondag 2 februari om 13u, op dezelfde plaats. 

!! Laat voor 27 januari weten of jullie kind(eren) mee gaan op dit winterkamp door een mailtje te 

sturen naar loredebousser@hotmail.com !! 

Bij vragen mag u een mailtje sturen of eens bellen naar de leiding. Alle informatie over ons is te 

vinden op de site www.pajotten.be   

 

Hopelijk tot dan 
 
Lore, Hendrika & Annelie 
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