KAMPPARETTER
KLEIN KAMP ESSEN 2019

KALENDER
ð Zondag 30 juni: Deadline overschrijving kampgeld.
Het kampgeld bedraagt €140 en dient
overgeschreven te worden op het rekeningnummer
BE90 7341 0507 2732 met vermelding van
‘voornaam – naam – scoutstak’
ð Donderdag 4 juli: De kapoenen, kabouters en
welpen vertrekken op kleinkamp naar Essen.
Afspraak aan de Moesjebaaz om 12u30 (met een
volle maag).
De leiding is op kamp quasi niet meer bereikbaar.
Gelieve dan, bij dringende vragen of meldingen,
contact op te nemen met de
kampverantwoordelijke Lauren Lambrecht
(0478/82.10.73)
ð Donderdag 11 juli: Helaas komt aan alles een einde
.. Aangezien het een weekdag is hebben wij
busvervoer voorzien om naar de Moesjebaaz terug
te keren. Wij komen daar omstreeks 13u toe. Wij
voorzien een opvang en de kinderen kunnen tot en
met 17u opgehaald worden.

WOORDJE VAN DE GROL
Dag iedereen !!
In deze kampparetter vinden jullie alvast al de nodige informatie. Indien
jullie toch nog vragen hebben kunnen jullie altijd terecht bij de leiding of
groepsleiding.
Wij hebben er allemaal alvast ontzettend veel zin in !!!!
Tot binnenkort,
De groepsleiding en de leidingsploeg

KAMPVERANTWOORDELIJKE
Remko Dehertogh: 0479/03.30.50

Hij zal steeds bereikbaar zijn maar gelieve
enkel te bellen bij dringende
omstandigheden!
Indien er iets zou gebeuren op de kampplaats
worden jullie sowieso tijdig verwittigd!

HET PERFECTE SCOUTSUNIFORM
KAPOENEN:
à Scoutsdas van scouts Beersel (te koop voor € 8 bij de leiding)
à Groene, rode of zwarte t-shirt van scouts en gidsen Vlaanderen
KABOUTERS EN WELPEN:
à Scoutsdas van scouts Beersel (te koop voor € 8 bij de leiding)

àScoutshemd (S&G Vlaanderen)
à Scoutsshort of -rok (S&G Vlaanderen)
Voor meer informatie kunnen jullie altijd terecht op deze website
http://www.hopper.be/winkel

WAT MOET ER IN DE TREKRUGZAK?
Beste ouders, probeer jullie alstublieft te beperken tot onderstaande
lijst. Hoe meer kleren en spullen er kunnen rondslingeren, hoe meer
er verloren geraakt en nat wordt. Zet ook OVERAL best een naam op!!
Gelieve ook een reiszak te nemen ipv een harde valies of trolley. Dit is
handiger voor uw kind én voor de leiding.

Slaapgerief:

-

Slaapzak
Kussen + kussensloop
Hoeslaken
Pyjama
Één favoriete knuffelbeer

Kleding:

-

PERFECT UNIFORM (aandoen bij vertrek)
2 lange broeken
2 korte broeken of rokjes
2 dunne pullen
2 dikke pullen
T-shirts met mouwen (min 5, max 7)
T-shirts zonder mouwen (max 3)
ondergoed (10 stuks)
kousen (10 stuks + voorzie een paar dikke kousen)
zonnepetje of hoedje !
zwempak + badhanddoek (voorzie een apart zakje voor het
zwemgerief)
regenjas
basketten of schoenen voor dagelijkse spelletjes
sandalen die in het water mogen
degelijke schoenen om een staptocht te maken
regenlaarzen

Toiletzak:
- douchegel en shampoo (liefst 2 in 1)
- 1 grote handdoek
- 1 kleine handdoek
- tandenborstel + tandpasta + beker
- borstel of kam (eventueel rekkertjes voor de meisjes)
- plakkers voor blaren (compeed e.d.)

-

zonnecrème + after-sun
anti-muggenmelk

Andere:

-

ID-kaart
Medicatie indien nodig + wanneer en hoeveel x/dag in te nemen
Drinkbus
2 keukenhanddoeken
Zaklamp + reserve batterijen
Fluovest !!
Enveloppen + postzegels, briefpapier, schrijfgerief en adressen
(linnen) zak om vuile kleren in weg te stoppen
2 à 3 plastic zakken (altijd handig)

Wat laten we thuis:

- Zakmes
- Waardevolle spullen zoals GSM, I-pod, I-alles, MP3, fototoestel,
..
- Sierraden
- Snoepgoed zal eerlijk verdeeld worden onder de tak

VOOR DE POSTDUIFJES
Een briefje sturen naar jullie kleine spruit kan naar dit adres:
Scouts & Gidsen Beersel
t.a.v. (naam van uw kind)
Schanker 70,
2910 Essen

