ZOMERKAMP SENIORS 2017
Liefste seniors en ouders,
Hieronder wat meer informatie over het seniorkamp deze zomer:

Waar en wanneer vertrekken we?
Op zaterdag 15 juli om 09u00 worden jullie in Tip-Top zomeruniform verwacht op de scoutsbasis.
Van daaruit vertrekken we naar Zeeland om daar onze zeiltocht met Défi en Arthe te starten. Zorg
dat al je materiaal in een waterdichte zak zit!

Hoe schrijf ik me in en wat kost dat?
Inschrijven kan via www.langewapper.be onder “inschrijvingen”.
Deze onvergetelijke 14-daagse kost € 265, over te schrijven op de kamprekening (BE86 7331 6608
5450) vóór 25 juni met vermelding ZOMERKAMP2017 – TAK – NAAM KIND.

Waar en wanneer is het gedaan?
Het kamp eindigt op de basis op zaterdag 29 juli om 20u (onder voorbehoud van de opruim).

Wat neem ik mee?
Breng voldoende kledij mee voor zowel goed als slecht weer!
- 2 pyjama’s
- slaapzak + matje
- 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)
- 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)

- medische fiche zie bijlage (te downloaden via www.langewapper.be)
- ISI of identiteitskaart
- (medicatie)
- ouderlijke toestemming voor reizen naar het buitenland (voor minderjarigen)
- Europese ziekteverzekeringskaart
- marifoonbrevet
- zakgeld
Medische fiche en document ‘ouderlijke toestemming’ 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.

Verdere vragen?
Stuur gerust een mailtje of sms’je of bel eventjes:
Joris: joris@langewapper.be of 0485/48.89.39
Dorien: dorien@langewapper.be of 0479/70.39.33
Scoutsgroeten,
Spontane otter (Joris), Onbevreesde snoek (Pieter), Gibberende sepia (Dorien)

