Uitnodiging
Kapoenenkamp 2020 – 2021

Jippie!!! We mogen op kamp deze zomer! Dat moet gevierd worden, en hoe doen we dat
het best? Door op feestbeestkamp te gaan natuurlijk. Aangezien dit voor velen van jullie een
eerste (scouts)kamp is, is het super belangrijk dat je dit boekje eens goed doorneemt. Wij
kunnen alvast niet wachten om op kamp te gaan, jullie ook?!

Vertrek:
Jullie worden verwacht op vrijdag 2 juli om 14u op onze kampplaats (Scouts Terjoden,
Geraardsbergsesteenweg 79A, 9320 Erembodegem). Door de huidige coronamaatregelen
mogen de ouders niet mee in het lokaal. Maar geen nood, de leiding zal helpen met jullie
bedjes te installeren.

Terug naar huis:
Jammer genoeg zal er ook een einde komen aan ons super tof kamp
opgehaald worden op dinsdag 6 juli om 12u op de kampplaats.

. Jullie kunnen terug

Maar juf (*leiding) wat neem ik mee?
Slaapgerief:
□ Matje of luchtmatras
□ Slaapzak + kussen
□ Pyjama + Knuffel
Kledij:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Stevige stapschoenen
Vrijetijdsschoenen
Kousen
Ondergoed
Lange + korte broeken
T-shirts
Pulls
Zwemkledij
Regenjas

Toiletgerief:
□
□
□
□
□

Washandje
Kleine en grote handdoek
Tandenborstel + tandpasta
Kam of borstel + haarrekkers
Zeep + shampoo

Eetgerief:
□ (Plastiek) bord of gamel + bestek + beker
□ Twee keukenhanddoeken
□ Pot toespijs
Allerlei:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Verkleedkleren voor de feestdagen (Pasen, Carnaval, Halloween, Kerstmis, Valentijn)
Zaklamp
Zonnecrème + aftersun
Petje of hoedje
Strips
Drinkbus
Ingevulde medische fiche (zie website, tabblad ‘nuttige info’)
Zakdoeken
Briefpapier + enveloppes (geadresseerd) + postzegels

Wat niet:
□ Elektronische apparaten (GSM, tablet, horloge,…)
□ Snoep

Hoe schrijf ik mij in voor dit mega leuk feest?
Inschrijven kan door € 90 over te schrijven naar BE05 1030 5158 5375 (Kapoenen Scouts
Aalter) met als mededeling ‘naam kind + kamp’. Vergeet zeker niet de medische fiche
ingevuld mee te nemen of te mailen naar kapoenen@scoutsaalter.be.

Contactgegevens
kapoenen@scoutsaalter.be
Janne Van Parijs (takleiding)

0479/43.57.50

Hanne Nys (takleiding)

0478/25.93.12

Nore Goegebeur

0475/66.32.33

Maarten Willaert

0484/41.75.54

Stef Depré

0472/48.25.62

Eve Uyttendaele

0492/17.30.53

Tot dan!
Jullie allerliefste leiding,

Janne
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Maarten

Stef

Eve

