Giver - TV
Dit kamp worden jullie ondergedompeld in de wondere wereld
van de Vlaamse televisie. Iedere dag spelen jullie een andere
personage, met de leiding als jullie kijker !
Start en einde van de missie met de meetingplaats?:
Vertrek:
5 juli 2017 om 07u45 aan het station in
Aankomst: 15 juli 2017 om 17u00 aan het station in
Jullie zullen worden verwittigd als er iets zou veranderen.

Knokke
Knokke

Waar zullen jullie zich gedurende 10 dagen vertoeven?:
Rue du Point de vue 43
5555 Monceau en Ardenne
Kampprijs?:
160
euro
te
storten
op
de
rekening
(BE03 0682 0226 0484) met de vermelding:

van

de

scouts

Kamp + Givers + Naam (van de giver)
Wat neem je mee?
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

PICKNICK voor eerste dag
PERFECT UNIFORM (= KORTE
GROENE/BEIGE
BROEK
+
SCOUTSHEMD + DAS)
VERKLEEDKLEDIJ
Goede stapschoenen
Slaapzak en matje
drinkfles
Ondergoed en sokken
Zwembroek
T-Shirts
Broeken
Pulls
Pyjama + Teddy(beer)
GEPERSONALISEERDE
gamel,
bestek en beker
Toiletgerief:
Tandenborstel,
-pasta,
muggenzalf,
zonnecrème,
eventuele medicatie,…
Teva’s of watersandalen!
Klein rugzakje
Zakmes + zaklamp met extra
batterijen
Vaatwashanddoeken!

•
•
•

•

•

•

Handdoek
K-Way
en/of
eventueel
poncho
Identiteitskaart en SISkaart in envelop aan de
leiding geven aan station
Een SIROOI (het nieuwe
zangboekje),
stuur
best
een mail naar Schaarbek
zodat er genoeg mee zijn
(15 euro)
2
of
meerdere
fiets
binnenbanden,
die
mogen
kapot zijn , ze zijn niet
bedoelt voor je fiets ☺
Een fiets-repairkit

Meer meenemen = meer dragen
Zet je naam op alles, van je onderbroeken tot je hemd tot je
bestek tot je tandenborstel!
Wat neem je niet mee?
•

Elektronische apparatuur (dat zouden jullie natuurlijk al lang
moeten weten)

•

Koeken, snoep,…

BELANGRIJK:
Jullie fiets wordt verwacht op donderdag 29 juni tussen 12u en 15u
in de scouts. Zorg dat jullie fiets perfect in orde is ! Ook zijn
fietszakken geen overbodige luxe.

We wensen jullie veel succes !
Een stevige linker!
We zijn te bereiken via mail (givers@scoutsknokke.be) of gsm:







Gedreven Schaarbek
Noeste Buffel
Overtuigende Spitssnuitdolfijn
Fleurige Slechtvalk
Goedgele Argali
Stokstaartje

0491/59.96.86
0494/81.48.04
0499/35.48.43
0493/57.61.57
0494/84.15.00
0477/48.18.17

