TRRRRIIIIIIINNNGGG!!!!!

GET READY FOR:
OCHTENDGYMNASTIEK

Aan alle jong-givers die deze brief lezen proficiat, aan alle jong-givers die
deze brief gewoon door hun ouders laten lezen ook proficiat!!!
Na het oplopen van al die corona-kilo’s de voorbije jaren is het terug tijd om die eraf te schudden en
welke betere manier bestaat er dan onze favoriete sport: ochtendgymnastiek!
Ja ja we hebben van ons favoriete liedje een volledig kamp gemaakt.
Dus steek al die zweetbandjes een beenverwarmers maar al in je
rugzak, want deze zomer nodigen wij jullie uit voor de ultieme
ochtendgymnastiek remix, die nergens anders zal plaatsvinden
dan in de echte partyspot van Tellin. Wie weet werkt de bel nu
wel, wie weet komen we eindelijk te weten wie Marleentje is en
wie wordt er iemand opgegeten door meneer Spaghetti.
Praktische zaken
5 juli verwachten we jullie lekker vroeg aan station Gent Sint-Pieters
om 8u30 (met stapschoenen, regenjas en lunchpakket). De bagage
kan op voorhand al afgezet worden aan het lokaal op 30 juni tussen
16u en 19u (geen kostbare, breekbare items).
Vergeet op voorhand de medische fiche niet in te vullen op de
groepsadministratie. Ook vragen we 110 euro (scouting op maat aan
te vragen bij groepsleiding + 3e kind aan halve prijs) te storten op het
rekeningnummer BE95 8904 3439 7858 (opgelet, het is een nieuw
rekeningnummer!) met als mededeling ‘naam lid + grootkamp 2022’.

Noodgeval contact:
Silke +32 495 26 54 43
Jonggiverleiding contacten:
Zelie: +32 495 26 54 43
Jolein: +32 476 38 82 06
Nina: +32 497 57 66 64

We keren 15 juli terug om 17u04 uur aan station Gent Sint-Pieters.
Dezelfde dag kan de bagage weer opgehaald worden aan het lokaal
tussen 17u30 en 19u.

En zoals altijd, geen nieuws is goed nieuws ;) !
Adres voor brieven
Scouts Klauwaards Sint-Martinus
Naam + tak
Rue Grande 2
6927 tellin

Wat mag je zeker niet vergeten:
o
Grote rugzak
o
Postzegel/papier/enveloppen voor brievenschrijvers
o
Mat + slaapzak
o
Pyjama
o
Toiletgerief: shampoo, tandenborsten, tandpasta, handdoek, zonnecrème, …
o
Onderbroeken en kousen
o
Lange + korte broeken (mag vuil worden)
o
T-shirts (mag vuil worden)
o
Gamel + bestek + beker
o
2 keukenhanddoeken (met naam in)
o
Zwemgerief
o
Stapschoenen
o
Extra paar gesloten schoenen en eventueel laarzen
o
Bescherming tegen de zon: hoed, zonnebril, zonnecrème, lippenbalsem
o
Bescherming tegen muggen en andere insecten (voor wie dit nodig heeft)
o
Mondmaskers
o
Zakmes (enkel de derdejaars)
o
Kleine gezelschapsspelen of andere leuke bezigheden
o
EN natuurlijk je beste ochtendgymnastiek outfit
o
Goede, kleine rugzak met lunchpakket voor op de trein
o
ID-kaart
o
Lijnkaart
o
Geld (voor persoonlijke aankopen)
o
Regenjas
o
ochtendgymnastiekkleren met een Samson en Gert twist
o
een kookwekker
Wat niet mee te nemen
o
Alcohol
o
Sigaretten
o
Electronica: bv. gsm
o
o

(kan je in het begin van het kamp aan de leiding geven en terugkrijgen op het einde van het kamp)

Niets duur of breekbaar
Aanstekers

