Kampbrief kabouters 2017
Dag allerliefste kabouters!
Hebben jullie zin in een week vol avontuur en plezier? Zien jullie het zitten om hindernissen te
trotseren en jullie grenzen te verleggen? Willen jullie de wereld ontdekken? Hopelijk wel, want hier
volgt alle informatie.
Vertrek: Dinsdag 11 juli 2017 spreken we om 8u af aan het station. Wees zeker op tijd, we willen de
trein niet missen!
Terugkeer: Maandag 17 juli 2017 zullen we normaal om 16u23 toekomen in het station van Knokke.
Hou zeker uw gsm in de gaten. Als we vroeger of later toekomen, laten we dat zeker weten.
Inschrijven:
Pas wanneer volgende zaken in orde zijn, is de inschrijving definitief:
- Surf naar de site en vul het inschrijvingsformulier in.
- Stort 115 euro per kabouter op het rekeningsnummer: 068-2022604-84 met de vermelding:
kabouterkamp – voornaam – achternaam.
- Verificatie van de gegevens van de ouders en kabouters.
Benodigdheden:
Opgelet: Elk jaar gaan er heel wat kledingstukken verloren, schrijf dus op alle benodigdheden een
naam!
-

Perfect uniform (hemd, rok/short, das) aandoen bij vertrek!
Slaapzak en matje
Vers ondergoed en verse sokken
Pyjama
Knuffel
T-shirts, broeken, rokken, pulls (hou er rekening mee dat dit speelkleren zijn. Deze kunnen dus
vuil worden! Geef ook zeker kleren mee waarvan de kabouters zelf weten dat ze zeker nat/vuil
mogen worden)
Warme pull voor ’s avonds
Regenjas
Zaklamp (+ extra baterijen)
Keukenhanddoeken (2)
Identiteitskaart en ev. document van ziekenfonds om (een deel van) het kampgeld terug te
krijgen (af te geven aan de leiding bij vertrek in een gesloten envelop met naam op)
Stevige (stap)schoenen, gewone schoenen, sandalen, ev. pantoffels,…
Handdoek en washandje
Zwemgerief in een apart rugzakje (zeker niet vergeten!)
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam, shampoo, zeep, zonnecrème, aftersun, antimuggenspray,…)
Eventuele medicatie
Eventueel een klein beetje zakgeld (indien gewenst houdt de leiding dit bij tot wanneer ze het
kunnen gebruiken)
(Eventueel) zangboekje voor aan het kampvuur

Breng geen gsm, tablet of andere elektronica mee! Ook snoep en horloges worden door de leiding
bijgehouden tijdens het kamp!
Kampthema: Dit jaar is ons kampthema Op een onbewoond eiland. Wees lekker creatief en breng
verkleedkledij mee die iets te maken heeft met een werelddeel.
Voor de thuisblijvers:

Dam 2
9660 Brakel

Fotoavond: De foto’s van op kamp zullen op de Scout.In-drink op zaterdag 2 september vanaf 20u te
bewonderen zijn. Schrijf het alvast in jullie agenda!

Ziezo, dit is zowat alle nodige informatie om op kamp te vertrekken. Als er nog vragen zouden zijn,
kan je ons altijd mailen (kabouters@scoutsknokke.be).
Tot snel!
Stevige linker, jullie kabouterleiding.
Amélie De Bruijne: 0490 41 02 72
Nathalie Matthys: 0471 08 30 55
Sil Monsieur: 0493 68 04 47
Matthias Hillemans: 0493 66 49 11

