ZOMERKAMP 2017
Juniorkamp, Numansdorp
Liefste juniors,

Waar en wanneer vertrekken we?
Op zondag 16 juli om 10u00 stipt worden jullie in Tip-Top zomeruniform verwacht aan het
havengebouw van Wemeldinge te Nederland. Van daaruit trekken we met een waterdichte
weekendzak met onze geliefde 6.20’s verder richting ons kampterrein te Numansdorp.
In die waterdichte rugzak zit zeker: zeilkledij, reservekleren, een slaapzak, een matje en een
slaapzak.
Alle juniors die reeds hun zeilcursus stilstaand gevorderde behaald hebben of Evolutie 1
meermansboten (op voorwaarde dat je je boekje komt tonen aan de leiding, zodat we kunnen
beoordelen of je genoeg stempels hebt), kunnen de tocht van onze scouts naar Wemeldinge ook
meedoen. Als je dat graag mee doet, stuur een mailtje naar natasja@langewapper.be
Belangrijk: jullie grote zakken voor het ganse zomerkamp moeten op vrijdag 14/7 ten laatste om
19u30 op de basis zijn! Zij gaan dan ineens met de camion mee naar Numansdorp.

Naar waar sturen mijn familie en vrienden een kaartje?
Kaartjes, liefdesbrieven en andere post mogen opgestuurd worden naar volgend adres:
Naam Junior
1e FOS Lange Wapper
Scouting Driestromengroep
Veerweg 20
3281 LX Numansdorp
Nederland

Hoe schrijf ik me in en wat kost dat?
Inschrijven kan via www.langewapper.be onder “inschrijvingen”, daarna de instructies volgen.
Deze onvergetelijke 14-daagse kost € 300, over te schrijven op rekeningnummer BE84
739011956259 vóór 25 juni met vermelding ZOMERKAMP2017+ NAAM KIND.

Waar en wanneer is het gedaan?
Jammer genoeg zal ook dit kamp ooit aan zijn einde moeten komen. Op 30 juli om 18u00 sluiten
we het kamp opnieuw af in Wemeldinge.
De juniors die mee mochten van de basis naar Wemeldinge, mogen ook nu weer verder varen
nadat de rest is opgehaald in Wemeldinge. Wil je graag mee? Stuur een mailtje naar
natasja@langewapper.be

Wat neem ik mee?
(Zorg ervoor dat alles overal je naam opstaat, zo weet je zelf wat je mee hebt op kamp).
Breng voldoende kledij mee voor zowel goed als slecht weer!
- 2 pyjama’s
- slaapzak + matje/luchtmatras (geen veldbedden, noch yoga-matjes)
- hoofdkussen

- foto van je lief
- eventueel strips/boeken/joepies
- toiletgerief (tandpasta, tandenborstel, zeep, shampoo, kam/borstel)
- handdoeken
- ondergoed
- sokken
- shorts
- t-shirts
- lange broeken
- truien
- zeilkledij (jas, broek, 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 & after-sun
- zaklamp
- rugzakje om op stap te gaan
- drinkbus
- 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
- (Medicatie)
- 2 adreslabels
- themakledij: dooddoeners, dementors of andere Harry Potter-schurken.
- ouderlijke toestemming voor reizen naar het buitenland
- Europese ziekteverzekeringkaart
Medische fiche, ID, medicijnen, document ‘ouderlijke toestemming’ en adreslabels afgeven
aan de leiding bij vertrek.

Wat laat ik thuis?
Alles waarvan je niet wil dat het kapot gaat, laat je thuis! Alles wat je toch meebrengt (Box, Ipod,
gsm, …) is op eigen risico.
Aan het begin van het kamp zullen jullie Gsm’s in beslag worden genomen en veilig opgeborgen,
jullie krijgen deze terug op het einde van het kamp. Jullie zullen deze mogen gebruiken tijdens het
avondeten en verder niet. Dit is een gunst, geen recht. Het kan zijn dat dit niet elke avond zal
kunnen. Daarenboven garanderen wij niet dat je ze steeds zal kunnen opladen. Wij moedigen
jullie vooral aan om deze thuis te laten.
Absoluut verboden: alcohol, energiedrankjes & bommetjes. Deze zaken zullen worden afgepakt
en krijg je niet terug.

Verdere vragen?
Stuur gerust een mailtje of sms’je of bel eventjes naar natasja@langewapper.be of 0472/66.41.69
We wensen jullie allemaal superveel succes met examens, toch vooral al een leuke vakantie
toegewenst.
We hopen jullie allemaal terug te zien op kamp!
Groetjes,
Jullie knappe leiding,
Gideon, Wikke en Tasja

