Dag kapoenen,
Wij hebben dringend jullie hulp nodig. Marsupilami en zijn
gezin worden opnieuw bedreigd door Felicia.Zij wil de
jungle waar Marsupilami leeft, omkappen om er een grote
stad te bouwen waar zij zal heersen. Dit keer zal het
een harde strijd worden, want volgens ons
staat ze niet alleen. Er is een nieuwe,
onbekende vijand opgedoken en
deze keer zouden niet enkel wij
het slachtoffer zijn, maar ook
verschillende andere striphelden.
Gaan jullie de strijd aan?!

Grootkamp 2014

Op avontuur met
Marsupilami
Praktisch
Vertrek: 10 juli 2018 om 9u15 aan het Sint-Pietersstation
mét lunchpakket en in volledig uniform
Prijs: € 60
Terugkeer: 14 juli, met mama en/of papa van op het
kampterrein zelf (of met de leiding)
Bagage kan afgegeven worden op vrijdag 29 juni tussen
16u en 19u (de rugzak gaat al mee met de camion).
Betalen kan op voorhand door te storten of op de dag dat
de bagage afgeleverd kan worden, of op de dag zelf.
BE22 4427 0695 7147
Scouts klauwaards Sint-Martinus
Opgeëistenlaan 455
9000 Gent

Wat neem je mee?
o
o
o
o

Matje
Slaapzak
Zaklamp
Pyjama

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tandenborstel
Tandpasta
Washandje
Handdoek
Shampoo
Zeep
Borstel/kam
Zonnecrème
Iets tegen insecten

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Das en scouts t-shirt
1 lange en 1 korte broek
2 t-shirts
2 truien
Genoeg ondergoed
Genoeg kousen
Zwemkledij
Eventueel verkleedkledij
Een regenjas
Goede stapschoenen
Speelschoenen

o Keukenhanddoek
o Bord of gamel, bestek en beker
o
o
o
o

Iets tegen de heimwee?
Een knuffel?
Iets om te lezen tussendoor?
Een envelop met postzegel én het adres (we gaan
een briefje sturen!)

o Identiteitskaart
o Gele klevertjes
o Medische fiche
Probeer al het gerief in één rugzak te steken, zo
voorkom je dat er iets verloren gaat bij het in- of
uitladen.
Probeer ook zoveel mogelijk de naam je kapoen te
noteren op kleren en materiaal e.d. Zo weten we van
wie de verloren voorwerpen zijn.

Wat neem je niet mee?
o Waardevolle voorwerpen
o Dingen die niet vuil mogen worden
o Gevaarlijke voorwerpen

Onze kampplaats
Adres:
Naam Kapoen
Scouts Klauwaards
Geuskens 58
3910 Sint-Huibrechts-Lille
Info:
Sint-Huibrechts-Lille is een
deelgemeente van Neerpelt in
Limburg en telt ongeveer 3280
inwoners. Dit kleine dorp
heeft een heel mooie, grote
speeltuin. Wie weet wandelen
we er wel naartoe.

Onze gegevens
Apodemus
0471/11.31.29

Nala
0486/38.26.60

Asjra
0468/24.02.99

Voornaamste contactpersoon op kamp:
(enkel voor noodgevallen)
Ruth Das
0484/88.13.75

