Kampbrief Zeehonden & Welpen
Oosterhout 2017
Beste zeehonden en welpen,
Het vliegend tapijt van Aladdin is net geland en hij is niet alleen. Vele mysterieuze
sprookjesfiguren dwalen hier al rond. Van Mufasa tot Vaiana, allemaal zijn ze op magische
wijze in Oosterhout beland.
Nu jullie nog! Zijn jullie klaar om te ontdekken wat al die Disney-figuren hier doen?
Schrijf je dan in voor dit onvergetelijke Disneykamp en wie weet leer je de diepste geheimen
van het sprookjesland kennen.
Wij gaan alvast mee!
Vertrek: zondag 23/07/16 om 15u aan Scouting Erasmus Oosterhout (Beneluxweg 69, 4904
SJ Oosterhout Nederland) in Tip-Top zomeruniform
Terug: zondag 30/07/16 om 12u aan Scouting Erasmus Oosterhout
Inschrijven & prijskaartje: gelieve je kind in te schrijven via de site en 160 euro te storten
te storten voor 25 juni op BE42 7390 1195 5754 met de vermelding: zomerkamp2017 +
naam kind.
Meenemen:
(Zorg ervoor dat overal de naam opstaat en dat je zeehond/welp weet wat hij/zij mee
heeft op kamp)
- 2 pyjama’s + knuffel + stripboeken
- slaapzak
- kussen
Postadres:
- toiletgerief (tandpasta, tandenborstel, zeep, shampoo)
Tav.
Naam
Voornaam kind
- 2 handdoeken + 2 washandjes
Ste
(1
Fos
lange
Wapper)
- 10 setjes ondergoed
Beneluxweg
69
- 8 paar kousen
4904 SJ Oosterhout
- 4 shorts
- 10 T-shirts
- 2 lange broeken
- 3 truien
- 1 regenjas (k-way)
- naast je uniformschoeisel 1 paar extra speelschoenen
- eetgerief in een (plastieken) zakje (bord/gamel, soepkommetje, bestek, 3
keukenhanddoeken, beker)
- zwemgerief + strandlaken of grote badhanddoek (in een apart zwemzakje)
- zonnecrème/ aftersun en PET
- zaklantaarn met batterijen
- rugzakje om op stap te gaan
- drinkbus
- 2 plastic zakken (1 om uniform proper weg te bergen & 1 voor de vuile was)
- themakledij: Het thema is Disney. (Wees creatief ☺ )
- Medische fiche zie bijlage (te downloaden via www.langewapper.be)
- ISI of Kids-ID & Medicijnen (afgeven bij vertrek)
- OUDERLIJKE TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR VERBLIJF IN BUITENLAND
(Verantwoordelijke: Yorick Guns, 10/02/1997)
- 3 adreslabels (*)
- Snoep, gsm, mp3 en andere luxeproducten hebben wij niet nodig op kamp!
(*) Ook dit jaar beperken we het aantal kaartjes per welp/ zeehond tot 3. Op het kamp zal
elke zeehond/ welp 3 postzegels krijgen om een kaartje te sturen naar familie, vrienden,

ouders... Gelieve de 3 adressen van de bestemmelingen op voorhand te noteren op een
zelfklever en deze samen met de medische fiche en evt. medicijnen af te geven bij het
vertrek aan Hathi (welpen) en aan Goover (zeehonden).
Hebben jullie nog vragen, aarzel dan niet om ons even op te bellen!
Goover: 0470/61.89.91
Hathi: 0470/95.94.70
Een toffe vakantie en tot op kamp!!
Groetjes,
De zeehonden- & welpenleiding

