FOS DE GRIZZLY

GA JIJ OOK MET ONS MEE OP HERFSTKAMP?
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FOS DE GRIZZLY

Datum:
Het herfstkamp gaat door van zaterdag 27 oktober tot en met woensdag 31
oktober en dit vindt plaats in Woushoeve.

Vertrek & aankomst
We spreken af om 08u30 aan ons lokaal in de
Roggestraat. We vertrekken ten laatste om 9u met
de bus, dus wees op tijd!

We zijn terug op woensdag 31 oktober rond
17u aan ons lokaal in de Roggestraat.

Kostprijs
Het kamp kost 80€ per deelnemer en hierin zitten
alle onkosten, inclusief vervoer. Het kampgeld kan
gestort worden op de rekening van de vzw
steuncomité De Grizzly:
BE55 8900 1502 6644
Inschrijven en betalen kan tot en met zaterdag 20
oktober zodanig dat wij de nodige aankopen al
kunnen doen alsook alles kunnen voorbereiden
qua programma.
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FOS DE GRIZZLY
Enkele belangrijke zaken
•

Neem zeker je eID/kids-ID mee in een enveloppe met daarop je naam. In
de enveloppe steek je ook je medische fiche (indien dat nog niet in orde is)
en graag 2 klevertjes extra.

•

Indien je medicijnen moet innemen gedurende het kamp, steek deze dan in
een zakje en geef deze af aan de takleiding of eenheidsleiding.

•

GSM’s, Ipad’s, Ipod’s en ander elektronische apparaten zijn niet toegelaten op
kamp.
Neem ze dus niet mee, want je kan ze alleen maar verliezen.

•
•

Een lunchpakket voorzien voor de eerste middag. Voor s’avonds voorzien
wij warm eten.

•

Indien jullie wensen om een kaartje of brief te sturen naar jullie kind dan
kunnen jullie dit naar volgend adres versturen:

WOUSHOEVE
250 FOS DE GRIZZLY
e

NAAMVAN HET KIND
MAASTRICHTERSTRAAT 15
3690 ZUTENDAAL
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AANSTIPLIJST TREKZAK of SPORTTAS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Uniform (blauw scoutshemd, korte of lange donkere broek, bottines, das,
eventueel petje) voor vertrek
Warme slaapzak + deken + matrasovertrek en kussensloop (eventueel
knuffeltje voor de kleinsten)
2 korte of lange donkere broeken
2 donkere dikke truien
Per dag: 1 paar kousen, 1 onderbroek en 1 scouts T-shirt (Rode Grizzly tshirt of voor wie nog geen Grizzly T-shirts heeft een andere T-shirt)
Pyjama
Toiletzak (douchegel + shampoo, borstel of kam, tandpasta,
beker, tandenborstel, rekkertje voor meisjes met lang haar)
2 handdoeken + washandje
Regenjas
Stevige, waterdichte schoenen
Sportschoenen
Pantoffels
Vuillinnenzak (liefst in stof)
Papier, omslagen, postzegels en schrijfgerief voor wie naar de ouders wil
schrijven.
Extra voor de JVG’s & VG's
Kaartleesmateriaal

Kledij zoveel mogelijk voorzien van de initialen of naam van de kinderen,
aangezien er wel altijd iets verloren raakt.
250e Fos De Grizzly
Roggestraat 19
9000 Gent

Tel: 0498 81 65 89
info@degrizzly.be
www.degrizzly.be

