
Praktische informatie 
 
 
 

  Sparrenheem  
Zavelstraat z/n 
3670 Meeuwen-Gruitrode (Gruitrode) 

 

  Vrijdag 6 juli  2018 om 14 uur     
(je moet voor je eigen vervoer zorgen: we moedigen carpoolen aan) 

 
  Woensdag 11 juli 2018            

(juist tijdstip en plaats wordt later nog meegedeeld. We komen samen met de 
bus terug) 

 

 €  85 euro 
Gelieve dit bedrag vôôr 25 juni te storten op  BE94 4529 2065 6114        
met vermelding “naam” en “tak: kapoen” 

 
 
  Charlot:  0479 61.88.95 
  Fien:  0479 76.48.96 

Julie:  0479 02.23.46 
  Justine: 0476 02.17.97 
   

 
  Naam kapoen + tak kapoenen 
  Sparrenheem 
  Zavelstraat  
  3670 Meeuwen-Gruitrode 
  



Hoe ziet zo’n kampdag eruit? 
 

» Rond  8 uur komt de leiding jullie wakker maken voor de  
ochtendgym op jullie favoriete muziek.  
 

» 8u30 smeren en eten we lekkere bokes met choco, confituur, 
speculaaspasta, … (Jullie smeren vaak zelf dus lekker vééééél choco). 
Daarna even onze tanden poetsen en onze handen wassen.  

 

» 9u30 spelen we een spel 
 

» 13 uur genieten we van iets lekkers dat de foerage voor ons heeft    
     gemaakt. Is het vandaag soep? Verloren brood? Smoske?  
 

» 14 uur we hebben al hard gespeeld het is nu tijd voor een half uurtje rust  
 

» 14u30 we beginnen met het namiddag spel en eten om 16 uur ons  
    vieruurtje op. 
 

» 18u30 avondeten. Want van al dat spelen en lachen hebben we honger  
    gekregen. 
 

» 19u30 avondactiviteit + we eten nog een lekker AH’tje  
 

» Rond 21uur kruipen we onze slaapzak in. Snaveltjes dicht en oogjes toe  
    want nu is het bedtijd. 

  



Wat nemen we mee? 
 

✓ Identiteitskaart (KidsID) + Medische fiche ! 
 

✓ Uniform (Sjaaltje verplicht + T-shirt scouts) 
 

✓ Slaapgerief :  - Veldbed/luchtmatras 
- Kussen + Slaapzak  
- Pyjama + knuffel +pantoffels (slippers)  + zaklamp 

 
✓ Eetgerief :   - Bord/gamel 

- Bestek (mes-vork-lepel) 
- Kommetje  
- Beker 
- Keukenhanddoek (x2) 
 

✓ Toiletgerief : - Tandenborstel + tandpasta 
- Washandje & handdoek (x2) 
- Douchezeep & shampoo  
- Borstel/kam en haarelastieken 
 

✓ Kledij :  - Kleren om buiten te spelen  
(broek, scoutsrok, T-shirtS, warme trui,…)  

- Kleren die héél vuil mogen worden in plastic zak 
- Regenjas  
- Stevige schoenen + kleine rugzak  
- Makkelijke schoenen 
- Ondergoed & sokken 

   - Badpak + zonnecrème + drinkbus 
 

✓ boekje, pen & papier, postzegels, envelop  
✓ Verkleedkleren in het thema  

hierover krijgen jullie een persoonlijk mailtje na inschrijving: Spannend ! 
 

Wat nemen we niet mee 
 

 Snoepjes en koekjes 
 Elektronica   

 

! GELIEVE OP ALLE KLEDIJ, EETGEREI, TOILETGEREI JULLIE NAAM TE SCHRIJVEN ! 


