Groepskamp Chiny
Scouts en Gidsen Schilde
‘Ter land, ter zee en in de lucht’
ZEEMEERMINNEN
18 tot 24 juli 2022

Welkom allerliefste zeemeerminnen…bij deze willen wij jullie graag uitnodigen voor
een spetterend groepskamp! Als zeemeerminnen zwemmen jullie natuurlijk graag
diep in de zee…maar wij hebben gehoord dat er ook op het land en in de lucht
van alle leuke dingen te beleven vallen.
Op dit kamp leren we allerlei nieuwe dingen waar onze zeemeerminnen-vrienden
en -vriendinnen jaloers op zullen zijn! Komen jullie mee om samen met ons de
wondere wereld boven de zeespiegel te ontdekken?
PS: Wees gerust…ook wij kunnen geen hele week zonder een duik in het water! Neem je
mooiste outfit mee zodat we allemaal kunnen stralen als zeemeermin!

Kabouterkamp: 18 juli tot en met 24 juli
➔ Aankomst- en Vertrekdatum:
● AANKOMST 18/7: 9u00 Wij verwachten uw kabouter in perfect uniform om 9u aan
Berchem station langs de kant van de fietsenstalling.
● VERTREK 24/7: 12u00 - U mag uw dochter terug komen halen op het kampterrein en
eventueel gezellig aansluiten bij een bbq georganiseerd door de mastworp!
Adres van het kampterrein:
Maurice Goffinet,
route de Bertrix 1,
6810 Moyen

Om een kaartje te sturen , vermeldt u “naam + Kabouters Scouts Schilde”.
➔ Kampprijs
De inschrijvingskost voor ons oceaanverblijf bedraagt €110
Gelieve dit te storten op volgend rekeningnummer:
BE35 7795 9239 8737 - Kabouters Scouts Schilde
Mededeling: Naam (van uw dochter) + 1e/2e/3e jaar

➔ Noodnummers
Als u ons dringend zou moeten contacteren kan u ons bereiken op volgende nummers:
Amélie Creemers: +32 487 87 06 41
Cézanne Jacobs: +32468144120
Juliette Vereenooghe: +32 488 56 69 34
Kato Luyckx: +32494124226

WAT HEB JE BIJ DE HAND ALS JE AANKOMT?
• UNIFORM (groene broek/rok, hemd met nodige tekens en das)
• Fluohesje
• Rugzak
• Hervulbare DRINKBUS
• Nodige documenten:
o Identiteitsbewijs
o Medische fiche op groepsadministratie
o Toelating dringende medische ingreep
o (evt doktersattest voor medicatie)
o toelating voor buitenland (aan te vragen via eigen gemeente)
-> Deze documenten kan u terugvinden in uw mailbox en zijn verplicht om ingevuld mee te geven op kamp, behalve het
doktersattest voor medicatie (Deze is enkel van toepassing als dit nodig is voor uw dochter) en toelating voor buitenland
(voor iedereen anders per gemeente). -> Gelieve deze documenten in 1 enveloppe mee te geven met naam erop
vermeld!

WAT HEB JE BIJ IN JE KOFFER?
→ LABEL ALLE PERSOONLIJKE SPULLEN MET NAAM EN ACHTERNAAM
BELANGRIJK
• Rugzakje voor een dagtocht
• Kussen
• Matje / dunne 1-persoons luchtmatras (GEEN veldbed of hoge luchtmatras)
• Gamel + bestek + beker (we raden aan om je voor- en achternaam hier zeker op te zetten!)
• Je favoriete knuffel(s)
• Leesboek / strip / speelkaarten /spelletjes voor tijdens de platte rust
• 3 keukenhanddoeken
• Postzegels, enveloppen, briefpapier en een pen voor als je kaartjes wilt sturen
• Zaklamp!
Toiletzak:
• 1 grote handdoek + 1 kleine handdoek + washandje(s)
• Eco-shampoo, eco-douchegel (eventueel eco-conditioner) (TIP Ga zeker eens een kijkje nemen bij Holland & Barrett als je dit
niet in huis hebt of in de supermarkt vindt!)

• Haarborstel, haarrekkers,...
• Tandpasta en tandenborstel
• Zonnecrème en After Sun
Kledij:
• Broeken, rokjes, jurkjes. Voorzie niet je beste kleding maar eerder speelkleding
• Ondergoed
• T-shirts
• Truien
• Sokken
• Schoenen (stapschoenen + speelschoenen + slippers)
• Zwemgerief (+ zwemhanddoek)
• Petje of hoedje tegen de zon
• Regenkledij: regenjas, regenbroek, laarzen...
• Verkleedkledij in thema zeemeermin
• Kleren die écht vuil mogen worden!
Zonnebril

‘chique’ kledij voor een speciale avond…
WAT NEEM JE NIET MEE?
• GSM’s
• Snoep
• Horloges of wekkers
• Dure voorwerpen (gsm, nintendo, ipad/tablet, cash geld, juwelen…)

WIJ HOPEN DAT JULLIE ER EVENVEEL ZIN IN HEBBEN ALS WIJ!! TOT SNEL LIEVE ZEEMEERMINNETJES :)

