ZEEHONDJESKAMP 2018

JOSEPHINE & JULIE

INLEIDING

Ahoi beste maatjes!
Het is alweer van dat, het moment waar we
allemaal naar uitkijken…. KAMP!!!!
Dit jaar doen we thema Dinsey. Elke dag gaan
we ons inleven in andere Disney personages.
Volgende Disney verhalen komen aan bod:
Micky en Minnie mouse, Pinokkio, 101
Dalmatiers, Jungle Book.

KAMPPRIJS

UITGAVEN
SPELMATERIAAL
DRUKWERK/GSMKOSTEN/DOCUMENTATIE
KOSTEN TERREIN
VOEDING
ANDERE+DAGUITSTAP

€
150
130

TOTAAL

2180 (-350pastafestijn)= 1830
inkomsten zeescouts
€75 (berekend op 25 kinderen)

TOTAAL PER KIND

625
875
400

Gelieve het geld op volgend rekeningnummer te storten:
BE49 9794 3322 8071. Dit liefst voor 15 Juni zodat we dan ons
boodschappenlijstje kunnen opmaken.

INPAKLIJST
Wat nemen we nu precies mee op kamp?
Voorzie op warm en koud weer!
Kledij:



















Ondergoed
Kousen
T-shirts
Truien (zeker 1 dikke)
Perfect uniform (witte zeescouts t-shirt, gele das, blauwe trui, blauwe broek of rok)
Broeken
Regenjas
Pet
Pantoffels of huis sokken
Zwemgerief
Handdoeken
1 keuken handdoek
Kledij die zeker vuil mag worden
Stapschoenen
Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, shampoo, zeep, washandje, kam, haarrekkers)
Zonnebril
knuffel
Gelieve op alle kledingstukken een naam te zetten, want op een zeehondjes kamp gaat
er nogal gauw iets verloren.








Documenten:
Individuele steekkaart
2 klevertjes van de mutualiteit
SIS-kaart
Schrijfpapier, enveloppes en postzegels

Overige:
Zonnecreme









Slaapzak
Hoofdkussen en overtrek
Matras/ matje
Snoep mag maar niet overdreven

Zakgeld is niet nodig!
Accesoires voor de thema’s Micky en Minnie mouse, Pinokkioio, 101 Dalmatiers
Verkleedkledij: Hoofdthema => Jungle Book

CONCREET
De zeehondjes gaan op kamp van zondag 1 juli
tot donderdag 5 juli.
We verwelkomen jullie graag om 10u30 in
Moerbeke.
We sluiten af op 5 juli om 16u.
Kijk zeker na het kamp eens tussen de verloren
voorwerpen want er kan altijd iets van je kind
tussen zitten!
Adres: Moerhofstraat 16 Moerbeke
Gelieve de individuele steekkaart, mutualiteit klevertjes,
sis-kaart, paspoort in een envelop te steken en aan ons af
te geven met duidelijke vermelding van de naam van het
kind

BRIEVEN SCHRIJVEN
Aangezien we maar 5 dagen op kamp zijn is het misschien beter om
de brieven al op voorhand te schrijven en met ons mee te geven. Wij
zorgen dan dat de zeehondjes deze krijgen om de zoveel dagen.
Natuurlijk kan je ze ook opsturen maar hou er rekening mee dat deze
te laat kunnen aankomen.

Indien u wenst dat wij eens langskomen om het kampboekje toe te lichten of u nog met extra
vragen zit mag u gerust contact opnemen met ons en zullen we samen een datum vastleggen.
Inschrijven kan tot 10juni, ook al kan uw kind niet aanwezig zouden wij het appreciëren
moest u ons verwittigen.

CONTACT
JULIE COOREVITS: 0473/24.42.99
JOSEPHINE DELAY: 0497/07.44.82

