Zomerkamp 2017 Aspiranten

Zweinsteins Hogeschool
Voor Hekserij en Hocus-Pocus

Hoofd: Albus Perkamentus
(Commandeur in de Orde van Merlijn, Int.
Tovergrootmeerster, Heksenleider 1ste klas, Opperste
Hotemetoot van de Wereldbond van toverleiden)
Het doet me genoegen om u te kunnen mededelen dat
u in aanmerking komt voor een plaats aan Zweistein
Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus.
Bijgaand treft u een lijst aan van alle benodigdheden.
Het kamp begint op 15 Juli 2017 aan de kerk van Wouw
om 10u30.
Gelieve voor 10 juni 2017 per Virtuele Uil te reageren.
Hoogachtend,
Minerva Anderling
Assistent-Schoolhoofd
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Mee te brengen:
- Zweinsteinuniform
- 2 pyjama’s
- slaapzak + matje/luchtmatras (geen veldbedden, noch yoga-matjes)
- kopkussen
- eventueel strips/boeken/joepies
- toiletgerief (tandpasta, tandenborstel, zeep, shampoo, kam/borstel)
- handdoeken
- ondergoed
- sokken
- shorts
- T-shirts
- lange broeken
- truien
- Zeilkledij (jas, broek, eventueel wetsuit, schoenen, reddingsvest)
- waterschoenen (= verplicht vanwege scherpe weekdieren in het water)
- speelschoenen
- eetgerief in een zakje (bord/gamel, bestek, 3 keukenhanddoeken, beker)
- zwemgerief + strandlaken of grote badhanddoek (in een apart zwemzakje)
- zonnecrème & aftersun
- zaklantaarn
- rugzakje om op stap te gaan
- drinkbus
- Fiets + helm+ slot+ pomp + reparatiekitje
Zorg dat je fiets in orde is, anders kan je niet mee! D.w.z.:
• de fiets een licht (voor en achteraan) heeft.
• je een extra binnenband en plakgerief bij hebt.
• je een fietshelm bij hebt (verplicht!!!)
• je een degelijk fietsslot hebt met sleutel + sleutelhanger met zijn/haar
naam op (na elke fietstocht verzamelt de leiding alle sleutels zodat deze niet
verloren kunnen gaan).
-

2 plastic of linnen zakken (1 om uniform proper weg te bergen & 1 voor de vuile was)
Een beetje zakgeld (max. €20) om een souvenirtje of iets dergelijks te kopen.
Medische fiche zie bijlage (te downloaden via www.langewapper.be)
ISI, Kids-ID of ID
Ouderlijke toestemming voor reis naar het buitenland
2 adreslabels

Medische fiche, ID, medicijnen, ouderlijke toestemming en adreslabels af geven
aan de leiding bij vertrek.

Wat laat ik thuis?
Gsm’s, Ipod’s, elektronica, juwelen, energydranken, snoep, etc. Alles wat absoluut niet
kapot of kwijt mag laten we thuis. De leiding zal controleren op gsm’s en dergelijke, het
is niet de bedoeling dat wij jullie spullen bijhouden voor jullie. Nemen jullie deze toch
mee, dan is dat op eigen risico, deze zaken horen niet thuis op grootkamp!
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Hoe stuur ik een brief naar mijn kind?
Als je je kind mist mag er een brief gestuurd worden op het volgende adres:
Naam Aspirant
1e FOS Lange Wapper
Scouting Driestromengroep
Veerweg 20
3281 LX Numansdorp
Nederland

Hoe schrijf ik mij in?
Ga naar www.langewapper.be onder “inschrijven”, daarna is het gewoon de instructies
volgen. Deze onvergetelijke 12-daagse kost € 230, de centjes moeten ons bereiken
voor 25 juni 2017 op rekeningnummer BE09 739011956057 met vermelding
zomerkamp2017+ naam kind.

Waar start het kamp?
We spreken 15 juli af op het plein voor de kerk van Wouw om 10u30 (Doeldreef 5 4724
BL Wouw Nederland) Route: u neemt vanuit Antwerpen de A12 richting Bergen op Zoom,
vervolg dan de A4 verder richting Bergen op Zoom. Op knooppunt Zoomland neemt u de
A58 in de richting van Roosendaal, dan neemt u afrit 26 Heerle en volgt u de bewegwijzering naar het centrum van Wouw.

Waar en wanneer moeten kom ik ze met bezemsteel of
vliegende auto halen?
Wij kunnen spijtig genoeg niet voor eeuwig in de wereld der magie blijven. Daarom
eindigt het kamp op 26 juli om 14u00 aan Veerweg 20 te Numansdorp.

Verdere vragen?
Contacteer ons gerust via sms of mail naar:
+32 472 45 22 54 of toon@langewapper.be
+32 472 61 30 16 of dimitri@langewapper.be
Iedereen veel succes met examens, laatstejaarsproeven, e.d.
Toch vooral al een leuke vakantie toegewenst
We hopen jullie allemaal terug te zien op kamp!
Met magische groetjes
Jullie leiding
Toon, Bart, Tijmen, Ramses en Dimitri

