
 

Kampbrief kabouters 4 t.e.m. 11 juli 2018 

 
‘Dear’ kabouters en ouders 

 

Wij gaan op roadtrip naar het grote AMERIKA! 

Er liggen verschillende bestemmingen op onze route. Van het 
Wilde Westen naar het hippe Hollywood, het Witte Huis, Las 

Vegas, LA, New York … 

Are you ready? 
 

 

 

Wanneer?  

Ons kamp begint op woensdag 4 juli om 14 uur. We verwachten jullie op de kampplaats op 

het aangegeven tijdstip. 

De 7-daagse eindigt op woensdag 11 juli. Jullie ouders worden verwacht om 14u30 aan het 

lokaal. Wij gaan met zen allen met de bus terug naar huis! 

 

Waar? 

Dit is het adres van de kampplaats.  Hier kunnen ook briefjes naar gestuurd worden:  

(Naam + Tak: Kabouters) 
Sparrenheem  
Zavelstraat z/n 
3670 Meeuwen-Gruitrode (Gruitrode) 
 

Kostprijs? 

Het kabouterkamp kost 105 euro.  Gelieve dit bedrag te storten vóór 25 juni 2017 op het 

volgende rekeningnummer: BE94 4529 2065 6114 met vermelding: ‘Naam’ + ‘tak: Kabouters’  

Wat breng je mee? 

❏ KIDS-ID + ingevulde medische fiche LIEFST ONLINE (zie bijlage) 

❏ Uniform (rok, !!sjaaltje!!, hemd) is belangrijk voor onze dagtocht!  

❏ Slaapgerief:  

❏ Er zijn GEEN bedjes aanwezig dus neem je een luchtmatras of veldbed mee 

❏ Warme slaapzak + kussen 

❏ Knuffel + pyjama + pantoffels + zaklamp 

❏ Eetgerief:  

❏ Gamel of bord en kommetje 

❏ Beker + drinkbus (voor op dagtocht) 

❏ Bestek (mes-vork-lepel) 



 

❏ 2 keukenhanddoeken 

❏ Toiletgerief:  

❏ Tandenborstel + tandpasta 

❏ Borstel, elastiekjes,...  

❏ Grote handdoek + kleine handdoek + washandje 

❏ Shampoo + douchegel 

❏ Muggenspray + zonnecrème 

 

❏ Kledij:  

❏ Speelkledij dat tegen een stootje kan (lange broek, shortjes, T-shirts, warme truien, 

regenjas) 

❏ Voldoende ondergoed en sokken voor 7 dagen 

❏ Bikini / badpak  

❏ Slechte kleren voor vuil spel  

❏ (Linnen)zak om vuile kledij in te doen 

 

❏ Schoenen: voldoende schoeisel waar je mee kan spelen in alle weersomstandigheden 

(stevig waterdicht schoeisel, sportschoenen, sandalen…) 

❏ Verkleedkledij in het thema “Amerika”  

❏ Schrijfgerief voor een briefje naar huis (enveloppen, postzegels, briefpapier, pennen, 

adressen)  

! ! Heel belangrijk: zet op al je spullen je NAAM ! !  

Wat laat je best thuis?  

X Snoep, koekjes, chips, frisdrank enz. De fourage zorgt voor lekker en véél eten: ontbijt, 

middagmaal, vieruurtje, avondeten en een AH-tje! 

X Elektronica zoals GSM, iPod enz.  Onze dagen zijn zo gevuld met leuke activiteiten en 

spellen dat je deze zeker niet gaat nodig hebben.  

X Andere dure spulletjes.   

 

Hoe bevestigen dat je meegaat? 

Door te storten en een mailtje te sturen naar Charelle (zie onderaan).   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zo, dat was het dan.  Wij kunnen alvast niet meer wachten… Was het al maar 4 juli!  

Stevige linker, 

Charelle Van Gelder (takleidster) (charellevangelder@hotmail.com) / 0470 86 78 96 
Amélie Lammens 0471 74 14 45 
Axelle Surmont 0479 38 14 55 
Emma Rutten 0470 90 68 30 
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