
K A P O E N E N

Fien: Eeej Mats welke dag is het vandaag?

Mats: euhmmm gisteren was het 2 juli en morgen is het 4 juli dus vandaag is het 3 juli denk

ik...Ja 3 juli ik ben er zeker van!

Fien: Ah oke 3 juli! En heb jij iets te doen vandaag?

Mats: euhmmm wacht... laat me even in mijn agenda kijken of ik er iets heb instaan. OH MY

GOD FIEEEEEN we vertrekken vandaag op kamp!!!!

Fien: omggggggggg joepieee we vertrekken vandaag op kamp!!!!! Maar wacht ik heb wel 1

probleempje, ik kan eigenlijk niet mee komen denk ik…

Mats: Oeh Fien wat zeg jij nu?? Jij MOET mee!! Waarom kan je niet?

Fien: Ja vorige week, toen ik mijn examens ging gaan afleggen dan passeerde ik langs een

boerderij en daar was een boer en die gaf al zijn kippen, schapen, varkens en katten weg. Ze

waren zo lief dat ik ze allemaal heb meegenomen naar huis en ja nu moet ik die dieren natuurlijk

verzorgen he Mats!

Mats: En hoeveel dieren zijn dat dan precies?

Fien: 12 kippen, 5 schapen, 17 varkens en 33 katten. Valt goed mee toch?

Mats: Oh Fien!! Ja 67 dieren maar!!! Pak die toch gewoon mee op kamp! Wij en de kapoenen

zullen daar wel goed voor kunnen zorgen!

Fien: Oh Mats kei goed idee! Ik pak gewoon al mijn 67 dieren mee en dan kan ik toch mee op

kamp :D

Ja hoor liefste kapoentjes jullie 

lezen het goed! 3 juli 

vertrekken wij allemaal samen op 

kamp en zullen we de 

67 dieren van Fien goed 

moeten verzorgen!! Ons kamp 

thema is dan ook meteen beslist: 

Boeren & Boerinnen!!!! 

Pak dus allemaal jullie mooiste boeren outfit maar mee, 

we zullen het nodig hebben ;)



Al de info van wat er in je zak moet zitten van kleren en dergelijke staat in het voorwoord,

begin dus zeker daar met lezen en werk dan vervolgens dit lijstje af ;)

OP ALLES (MAAR DAN OOK ECHT ALLES) DAT JE MEENEEMT MOET JE NAAM STAAN!!!

Voeg nog extra in je zak toe: een spons (om waterspelletjes mee te spelen) en een

kartonnen doos of plooibox dat je onder je veldbed kan zetten om al je brol in te smijten.

Een plastieken mapje met daarin je kids-ID en een mondmasker (en een briefje voor je

kapoentje dat wij kunnen afgeven bij heimwee)

Vergeet zeker je boeren of boerinnen outfit niet, deze is van GROOTS GROOTS belang :D

Zorg dat je uitgerust op kamp vertrekt en vergeet zeker niet je goed humeur xxxx

Uiteraard staan jullie nu al allemaal te popelen om te vertrekken maar eerst moeten jullie nog

jullie zak maken en nog enkele belangrijke dingen voorbereiden. We sommen ze even op:

De leiding is nu keihard aan het studeren zodat we binnenkort allemaal samen van ons kamp

gaan kunnen genieten en voor de 67 dieren van Fien gaan kunnen zorgen :p 

Wij zien jullie 3 juli om 15u00 op de kampplaats: Rue de la croix 30, 4560 Ocquier

(50.390741,5.408560)! Tot snel en hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons!

9 juli om 13u00 mogen jullie weer naar huis!

Kusje Kusje, Knor Knor, Beuh Beuh, Woef Woef, Mheih Mheih, Miauw Miauw, 

jullie leiding

 


