Groot kamp 2022 welpen

Piratenkamp!

Klaar om de zee te veroveren?!

Joepie het groot kamp komt er bijna aan.
Jullie welpen gaan met ons mee op een groot
avontuur als echte piraten om de zee te veroveren
en de schatkist te vinden.
Op dinsdag 5 juli spreken we af om 8u30 aan station Gent Sint-Pieters. Aangezien het
een lange rit wordt, neem je een kleine rugzak met een lunchpakket, drinken… mee (zie
verder).
De grote rugzak wordt op voorhand aan het lokaal afgezet en zal naar het terrein gebracht
worden met de camion. Je kan de bagage afzetten aan het lokaal op donderdag 30 juni
tussen 16u en 19u.

BELANGRIJK: zorg dat de rugzak niet te zwaar is. Pak de rugzak ook samen met je welp
in, zodat die goed weet wat hij/zij allemaal mee heeft. Schrijf zeker overal de naam op
zodat we weten van wie het is. Ook raden we aan om kleding pakketjes per dag te maken
.
Zorg dat alles in 1 grote rugzak past!

😉

We vragen de €80 kampgeld te storten op BE95 8904 3439 7858 VOOR 30 JUNI !!!
Vermelding: “naam lid + Groot Kamp 2022”
Voor scouting op maat contacteer je de groepsleiding (zie verder)
Inschrijven voor het kamp kan via het Google Formulier in de mail die je kreeg van de
groepsleiding.

😉

Je kan je welp (hopelijk heelhuids
) terug verwachten aan het station Gent Sint Pieters op
dinsdag 12 juli om 15u06
De bagage kan je ophalen op vrijdag 15 juli tussen 17u30 en 19u op het lokaal.
Als je je welp niet kan missen kan je altijd een brief sturen naar het kampterrein!

Indien er een noodgeval is zijn wij altijd te bereiken op volgende nummers:
Mathis Claeys / King Louis: +32 478337990
Fien Brunain / Ikki: +32 476 89 99 19
Saar Lecompte / Phao: +32 478448389
Cezar De Staebel / Rikki-tikki-tavi: +32472719533
Seppe Jacobs / Pepsep: +32495569920
Eline (groepsleiding): +32 471 26 58 55
Zelie (groepsleiding): +32 495 26 54 43
Pjotr (groepsleiding): +32 468 33 23 19
Silke (groepsleiding): +32 478 35 11 17
Geen nieuws van ons is goed nieuws!!
Indien er nog algemene vragen zijn, valt de powerpoint met alle informatie te raadplegen op
www.scoutsklauwaards.be of kan je een mail sturen naar de groepsleiding:
grklauwaards@hotmail.com.
Voor algemene vragen is de groepsleiding ook altijd telefonisch te bereiken (zie hierboven).
Voor vragen omtrent de welpentak zelf zijn wij natuurlijk ook beschikbaar via mail of gsm.

Wat neem je mee op avontuur met de piraten?
❏ Verkleedkleren om je als piraat te verkleden
❏ ID-kaart
❏ Buskaart (als je dat hebt)
❏ Ingevulde medische fiche (liefst online zeker ook invullen!)
❏ 2 mondmaskers
❏ Matje
❏ Slaapzak
❏ Toiletgerief:
❏ Zeep
❏ Shampoo (best bio afbreekbaar!)
❏ Tandenborstel + -pasta
❏ Haarborstel
❏ Zonnecrème
❏ Handdoek + washandje
❏ 2 keukenhandoeken
❏ Knuffel + kussen + gerief om je s’ochtends bezig te houden
❏ Zaklamp
❏ Pyjama
❏ Zwemgerief
❏ Regenjas + regenbroek + laarzen
❏ 3 warme truien
❏ 5 T-shirts die vuil mogen worden
❏ 9 onderbroeken
❏ 3 lange broeken die vuil mogen worden
❏ 2 korte broeken die vuil mogen worden
❏ 9 paar kousen
❏ Petje/ hoedje tegen de zon
❏ Bord/ gamel + bestek + beker
❏ Stevige gesloten schoenen (staptocht) en dagelijkse schoenen
❏ Postzegel/ papier/ enveloppe voor de brievenschrijvers (adressen er al op)
❏ Luchpakket voor de eerste dag
VERGEET NIET OVERAL DE NAAM OP TE SCHRIJVEN!!!

Wat doe je aan de dag van vertrek?
- Je scouts uniform !!!
- T-shirt
- Das
- Scoutshemd
- Stevige schoenen om mee te stappen
Wat stop je in je grote rugzak die meegaat met de camion?
- Kleren, schoenen, slaapzak, matje
- GEEN losse spullen / zakken
- GEEN kostbare / breekbare zaken
- Leden kunnen deze rugzak zelf dragen!!!

Wat stop je in je kleine rugzak die meegaat op de trein?
- Je lunchpakket en drinkbus
- Kleine dingen die je vergeten bent / nog niet kon meenemen
- GEEN kostbare / breekbare dingen
- MONDMASKER
je zorgt dat alles in de rugzak zit en dat er niks uit hangt

NIET VERGETEN!!
VOOR 30 juni
VOOR 30 juni
donderdag 30
juni
dinsdag 5 juli
dinsdag 12 juli
vrijdag 15 juli

€80 kampgeld te storten op BE22 4427 0695 7147
Vermelding: “naam lid + Groot Kamp 2022”
tussen 16u
en 19u
8u30
15u06
tussen 17u30
en 19u

Invullen medische fiche
Afzetten grote rugzak aan het lokaal
Afspraak aan voorkant Station Gent Sint Pieters met
lunch in een rugzak+ mondmasker+ uniform
Ophalen van je welp aan station Gent Sint-Pieters
Ophalen van bagage op het lokaal

