Paaskamp Wolven
WIJ GAAN OP PAASKAMP!!! JOEPIE!!!
Praktisch, naar waar gaan we???
Dit jaar gaan we van donderdag 18 april tem zaterdag 20 april naar de
lokalen van scouts- en gidsengroep d’Olmen in Sint-Niklaas.

VERVOER:
We gaan met de trein naar Sint-Niklaas en wandelen daarna nog een
stukje naar het kampterrein. Zorg er dus zeker voor dat je jouw
TREKRUGZAK zelf kan dragen.
[Tip: dit is al een goeie oefening voor ons tentenkamp deze zomer (1118 juli)]

VERTREK:
We spreken donderdag 18 april af om 8u30 aan de scoutslokalen. We
nemen de trein van 9u21.
Vergeet zeker niet jouw lunchpakket voor ’s middags.

TERUGKOMST:
Zaterdag 20 april om 17u aan de lokalen.

KAMPTHEMA:

Wolven in Mexico
Haal jullie beste verkleedkleren maar boven want we gaan samen eens
een bezoekje brengen aan Mexico!

Wat neem je best mee?
Hou hierbij wel rekening dat de wolven hun rugzak zelf dragen en we maar drie
dagen zullen weg zijn! Vergeet zeker niet alles van jouw naam te voorzien!!
o
o

LUNCHPAKKET voor de 1e middag
Perfect uniform (aandoen bij vertrek!)
= hemd met nodige kentekens, das & dasring, scoutsbroek/blauwe jeans
o SIS-kaart of isi+-kaart of Kids-ID
o Slaapzak
o Slaapmatje
o (Eetgerief is voorzien ter plaatse)
o Kussen(tje)
o Pyjama
o Knuffel
o Ondergoed
o Kousen
o T-shirts
o Korte & lange broek(en)
o Warme trui
o Goede regenjas
o Stevige stapschoenen: om gewicht te besparen = doe deze aan bij
vertrek
o 1 keukenhanddoek
o Toiletgerief (washandje, handdoeken, zeep (liefst vloeibare),
shampoo & conditioner (indien nodig), kam, tandenborstel,
tandpasta, zakdoeken...)
o Verkleedkleren in het kampthema: Wolven in Mexico

Inschrijven?
Dat doe je door 35€ over te schrijven naar BE 67 7370 2754 2787
Je kan inschrijven tot en met zaterdag 13 april

Noodnummers op kamp:
Akela
(0472965556)
Bandar-Log (0475646607)

VRAGEN, SUGGESTIES, OPMERKINGEN
-

Spreek iemand van de leiding aan
Stuur een mailtje naar wolven@scoutswaarschoot.be
Of contacteer Akela 0472965556

Vele groetjes van de wolvenleiding, we kijken er al naar uit!
Sahi, Chikai, Sambhur, Kigo, Ikki, Mandha, Mang, Bandar-Log en Akela

