
K A P O E N U S  T I J D M A C H I N U S  



Liefste kapoentjes 

 

We hebben geen idee wanneer deze brief in jullie

brievenbus zal belanden, welke dag het daar is en

of er nog steeds corona heerst in ons land. We weten

wel één ding zeker en dat is dat we dringend jullie

hulp nodig hebben! 

Een paar weken geleden gingen we met zen allen de

zolder van Apo opruimen. Het was lekker gezellig, we

hadden een muziekje opgezet en iedereen was flink

aan het werken…tot we opeens iets raar ontdekten

onder een groot, stoffig doek in een hoekje van de

kamer. Het was een gigantische capsule met een

deurtje en een vreemde, prehistorische hendel.

Vooraan stond er ‘Kapoenus tijdmachinus’ op. Nala zei

dat we er beter af konden blijven, dus dat deden we

ook. 

 

Een paar uurtjes later waren we nog steeds dozen

aan het versleuren, stonden onze ruggen bijna krom

van het werk en onze handen vol met bleinen en

splinters. Als oude, futloze mannetjes en vrouwtjes

bleven we over en weer strompelen totdat al het

werk gedaan was. Rikki kreeg het lumineuze idee om

een lekker drankje uit de koelkast te halen en

boven een knettergek feestje te bouwen. Apo’s

ouders waren een weekendje aan zee…dus niemand

kon ons betrappen! 



 Om 22u hoorden we opeens een deur dichtslaan.

De mama van Apo riep: ‘Apo, waar ben je? Oh nee

schat, wat voor een rommel heeft hij nu weer

gemaakt?’ We konden niets beter verzinnen dan

ons zo snel mogelijk te verstoppen. Heel de zolder

was leeg, de enige plaats waar we ons konden

verstoppen was het vreemde, ronde ding dat we

die middag gevonden hadden.

 

We kropen er alle zes in, wat allesbehalve

comfortabel was (lees als: Tita’s en Rikki’s dikke

poepjes geraakten er amper bij ;)). Muisstil

bleven we wachten…tot Gigi opeens een dik

protje liet en de mama van Apo ons hoorde. Ze

stormde naar boven. Ze was kwaad…heel kwaad.

Ze bleef maar roepen en vragen waar we ons

verstopt hadden. Uit kwaadheid klopte ze (per

ongeluk) op de hendel van de capsule, waarin wij

verstopt zaten. Vanaf dat moment weten we

niets meer. Het is één grote, gigantische waas. 

 

Toen we wakker werden en ontsnapten uit de

capsule, veranderden we in één oogopslag in

prehistorische holbewoners. 

 



Liefste kapoentjes, we zijn zo bang!! De mensen

die hier wonen brabbelen een wartaaltje, wonen

in hutten en lopen niet eens op twee benen. Toen

Gigi, Asjra, Nala en Apo dit zagen, zijn ze meteen

terug in de ‘Kapoenus tijdmachinus’ gestapt en

sindsdien hebben we ze niet meer gezien…
 

Kapoentjes…als we nog lang in deze ijstijd

moeten leven, sterven we misschien en dan zien

we jullie en de rest van de medeleiding nooit

meer terug. We weten ook niet waar of in welke

tijdsperiode de rest van de leiding beland is.

Alstublieft…zoek hulp en haal ons terug naar

2021! We hebben hier op Googlus opgezocht dat Tom

Tempus jullie misschien zou kunnen helpen. Haast

jullie en hopelijk tot binnenkort! 

 

Veel liefs van jullie leiding

 



Wanneer?
Start van ons avontuur:

maandag 26 juli 2021 om 20:00
 

Einde van ons avontuur:
zaterdag 31 juli 2021 om 10:00 

Waar?
Hopperverblijf
Moerkensheide

Beekstuk 10 
9840 De Pinte 

België



Hoe ga ik mee op
avontuur?  

Jullie kunnen zich inschrijven vanaf 
1 mei tot 28 juni via de website

www.scoutstemse.be 
bij het menu 'kampen 2021'. 

 
 
 



( )



Hey! Ik ben professor Tom Tempus van
de Kapoenus Tijdmachinus. Voor je kan

meereizen met de Kapoenus
Tijdmachinus moet ik enkele medische

gegevens hebben. Kijk de medische fiche
na online op de Stamhoofdapp en vul het

extra papiertje in voor op kamp.





Ë



Knip het onderstaande strookje uit en geef dit met
de kids-ID en eventuele medicatie af aan de leiding

bij aankomst op kamp.
 
 
 

Mijn dochter / zoon
(Naam:.............................................................................
........................................................................................) 

Moet medicijnen nemen? JA/NEE
Zo ja, steek medicatie in een zakje met de naam op
van kapoen en de tijdsbepaling (vb. 3x per dag, voor

het eten, voor het slapen...)
Heeft een voedsel allergie / bepaald voedsel niet

mag eten? JA/NEE
Zo ja, Mijn kapoen mag geen

.........................................................................................
..........................................................................................
................................................................................eten.
Andere informatie die wij zeker moeten weten?

bedplassen, heimwee, andere allergieën?
...................................................................................................
...............................................................................................



KLEDIJ 
o Uniform: scoutsdas (+ rok en hemd)

o Verkleedkledij in het thema “Back to

the future”

o Lange broeken en shorts

o Truien

o T-shirts

o Ondergoed

o Sokken

o Een pakketje kleding voor de vettige

spelletjes

o Stapschoenen

o Sandalen

o Botten (eventueel)

o Verplicht: slipper of pantoffels ( binnen

dragen we geen vuile schoenen)

o Regenkledij

o Zwemgerief

o Jas



FOURAGE
o Oude keukenhanddoek

o Pot choco of confituur of

speculoospasta 

o Blik soep

SLAAPGERIEF

o Onderlaken, kussen en slaapzak (er

zijn bedjes voorzien) 

o Pyjama en je allerliefste knuffel!

TOILETGERIEF

o Douchezeep, shampoo, washandje

 o Handdoeken voor het wassen

o Grote handdoek voor het zwemmen 

o Tandenborstel, tandpasta, beker

o Kam of bortsel

o Zonnecréme en muggenzalf

 
Tip 1:  Zet overal (kleding, schoenen,zaklamp,

teddybeer, uniform...) de naam op van u kapoen! 

Tip 2:  Verdeel de kleren in pakketjes (per dag of per

kledingstuk)

Tip 3: Zet logo's van het weer op de pakketjes.



Snoepjes zijn zo lekker en zo

verslavend maar tijdens het kamp moet

je dit niet van thuis meebrengen. Van

de leiding krijg je zeker op tijd je dosis

(gezonde) suikers binnen om aan het

volgend spel te beginnen.

 

Er zijn nog een aantal dingen die niet

nodig zijn om mee te nemen op kamp.

Wanneer je één van deze zaken bij

hebt nemen we het helaas af.

o Ipad of andere computerspelletjes

o Zakmes 

o Snoep



 

Bikken

Bikke bikke bik, hap hap hap

Eerst de soep en dan de pap

Maar er is geen soep en er is

geen pap Teterrere, tete!

Bollen

Bikke bikke bol? Wij zijn vol!

Van aan ons kop tot aan ons hol.

BOOOOOL – VOOOOOOOL

Blalalalalalallé



Taptoe 

‘d avond valt

Alles zwijgt

Zachtjes ruist over zee, bos

en hei Windengroet

Alles stil

God nabij

 



@


