Givers in Hollywood
Dag beste givers,
We zijn genomineerd voor de Oscars voor het thema “ Tofste scoutsgroep van het jaar “ en
trekken daarom dit jaar naar Hollywood. Trek dus jullie mooiste glamourkleren aan en pak
maar je valies, want tegen het einde van kamp krijgen we zeker een ster op de Walk of Fame.
Vertrek en aankomst
Vertrek:

5 juli 2018 om 07u30 aan het station in Knokke

Aankomst:

15 juli 2018 om 17u00 aan het station in Knokke

Jullie zullen worden verwittigd over het precieze uur
Waar zullen jullie zich gedurende 10 dagen vertoeven?
Rue de la Germone 9
6836 Bouillon
Kampprijs?
160 euro te storten op de rekening van de scoutsrekening (BE03 0682 0226 0484) met de
vermelding: Kamp + Givers + Naam (van de giver)
Wat neem je mee?
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

PICKNICK voor eerste dag
PERFECT UNIFORM (= KORTE
GROENE/BEIGE BROEK +
SCOUTSHEMD + DAS +
BOTTINNEN)
EEN GOEDE FIETS ! Deze moet
goed werken ( dit wil zeggen :
werkende lichten en remmen )
Fiets repair kit
Slaapzak en matje
Ondergoed en sokken
Zwembroek
T-Shirts
Broeken
Pulls

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Pyjama + Teddy(beer)
GEPERSONALISEERDE gamel,
bestek en beker
Toiletgerief: Tandenborstel, -pasta,
muggenzalf, zonnecrème,
eventuele medicatie …
Watersandalen/schoenen
Klein rugzakje
Zakmes + zaklamp met extra
batterijen
Vaatwashanddoeken!
Handdoeken
K-Way en/of eventueel poncho
Identiteitskaart in envelop aan de
leiding geven aan station

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 …
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BELANGRIJK:
Jullie fiets wordt verwacht op 28 of 29 juni ( dit wordt nog meegedeeld ) in de voormiddag in
de scouts. Zorg dat jullie fiets perfect in orde is en geen wrak is (als je daar niets
speciaals/onverstandig mee doet dan komt er daar niets aan).
We wensen jullie veel succes toe bij deze missie.
Een stevige linker!
We zijn te bereiken via mail (givers@scoutsknokke.be) of gsm:
é Sprankelende Arend
é Goedhartige Seriema
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