Dag kapoenen!
Hopelijk hebben jullie evenveel zin in het kamp als ons! Dit kamp gaan we op wereldreis! Dit
betekent dus dat we de hele wereld gaan rondreizen en elk werelddeel zullen bezoeken.
Onze reis zal starten aan het Dampoort Station, maandag 1 juli om 09u30. Onze wereldreis
zal terug eindigen in hetzelfde station vrijdag 5 juli om 16u35.
Je kan natuurlijk niet op deze wereldreis vertrekken zonder valies! In jullie bagage moet zeker
het volgende zitten?
Kledij
o Uniform (=das en eventueel hemd. Zeker aan hebben bij het vertrek.)
o Warme truien
o T-shirts
o Lange en korte broeken
o Kousen (extra voorzien)
o Ondergoed (extra voorzien)
o Regenkledij
o Schoenen (strand-, speel-, binnenschoenen)
o Zwemkledij !!(badpak/zwembroek, zwemhanddoeken)
Slaapgerief
o Slaapmatje
o Slaapzak
o Pyjama
o Teddybeer
Toiletgerief
o Handdoek
o Washandjes
o Tandenborstel, tandpasta, kam, …
o Linnen zak voor wasgoed
Diverse
o Zaklamp
o Strips, leesboek
o Medicatie
o Keukenhanddoek !!!
o Schrijfgerief en adressenlijst en postzegels als je kapoen graag een brief zou terug
schrijven
o Zonnecrème !!!
o Hoofddeksel !!!
o Verkleedkledij in het kampthema
o Buzzypass !!!
o Lunchpakket en drinken voor op de heenweg
Zorg dat jullie 1 rugzak meehebben die jullie zelf kunnen dragen! En dat alles genaamdtekend
is!

Wat moet deze wereldreis kosten?
Onze wereldreis zal 60 euro kosten. Het zou handig zijn zouden jullie dit kunnen storten op
het volgend rekeningnummer: BE16 0636 3061 0674. Liefst duidelijk de naam van de kapoen
vermelden en dat het voor kamp is.
Als jullie jullie kapoen een briefje willen sturen op kamp kan dit zeker! Het adres van ons
kamp is:
Naam + Voornaam kapoen
Scouts en Gidsen Vlaanderen Ten Berg
Paalsteenlaan 92
3620 Neerharen
België
Gouden tip! : wanneer jouw kapoen hierop gesteld is, vergeet dit dan niet in het begin van de
week (of al op voorhand) te doen aangezien we maar 5 dagen op kamp zijn!

Indien jullie nog vragen hebben mogen jullie ze zeker stellen.
Veel groeten, jullie leiding!

