Grootkamp 2017 Jonggidsen Tilleghem
Het Jaar

1. Vertrek:
21 juli om 8u45 aan de achterkant van het station in
perfect uniform. Lunchpakket mee!
Aan het station vragen we van iedereen de ID-kaart en
medische fiche.
2. Terugkomst:
31 juli om 16u35 aan de achterkant van het station.
3. Meenemen:
- Slaapzak, matje, hoofdkussen
- Voldoende kledij
- Toiletzak (bio afbreekbare shampoo)
- Zwemgerief
- Bottines
- Teva’s
- 2 keukenhanddoeken
- Gamel, drankfles, beker en bestek
- Zaklamp en zakmes
- Schrijfgerief en postmateriaal
- Zakgeld (max. 10 euro)
- Tijdschriften (Joepi, Flair, Dag Allemaal…)
- Klein rugzakje (voor tweedaagse)

4. Zeker meenemen:
- ID-Kaart
- Medische fiche
- Lunchpakket
- Kampuitnodiging
- Muggenspray en zonnemelk
- Cadeautje van max. 5 euro
5. Niet meenemen:
- GSM
- iPod
- MP3
- Walkman
- Horloge
- Boyfriend
6. Betaling:
De totale kostprijs bedraagt 140 euro.
Gelieve tegen ten laatste 1 juni de eerste schijf van
50 euro over te maken op rekeningnummer:
BE43 7380 1618 7201
De tweede schijf van 90 euro wordt tegen ten laatste 20
juni verwacht. Het totale bedrag van 140 euro mag
uiteraard ook in één maal gestort worden.
Vergeet de naam van uw dochter en haar T-shirtmaat
niet te vermelden bij de betaling!

7. Totemisanten:
Aan de totemisanten vragen we 2 plastiekzakjes mee te
nemen. Deze zullen wij met de leiding opvragen bij
aankomst op het kampterrein. Zet op beide zakken de
naam van uw dochter en nummer 1 of 2.
Zak 1:
- Ondergoed
- Sokken
- Lange broek
- T-shirt
- Pull
- Schoenen
Al de kledij in zak 1 zal na de totemisatie weggegooid
worden en zal u dus niet meer terugzien.
Zak 2:
- Handdoek
- Shampoo (bio afbreekbaar)
- Kam
- Pyjama of slaapkledij
8. Adres:
Brieven en pakjes zijn meer dan welkom!
Kampweide Kaulille
Steenweg op kleine Brogel 200
3950 Bochelt

9. Belangrijk!
- Steek alles in een rugzak die je zelf kan dragen.
- Leidster Klara is stiekem verliefd op foerier P-J.
- Houd rekening met regenweer als het op kledij
aankomt.
- Leidster Manon heeft de breuk met leider Lucas nog
lang niet verwerkt.
- Doe zeker Teva’s mee! Het zijn de enige 11 dagen van
het jaar dat het sociaal aanvaard is om ze te dragen.
- Leidster Anneleen en Leidster Manon hebben allebei
een crush op foerier Wardje. Als dat maar goed
komt...
- Foerier Loïc kan zeer lekkere vispannetjes maken.
- Neem een rol plastiekzakjes (van 20 liter) mee,
alleen maar voordelen!
- Leidster Zoë gaat niet mee op kamp omdat ze
meespeelt in een televisieserie in Uruguay. Leider
Bram gaat haar hard missen.
10 Vragen?
Je kan ons altijd mailen via: jonggidsen@tilleghem.be
Of bellen:
Klara Karla Besse Gretl Spriet:
0479 76 38 00
Manon Josefien Ancieel van Caenegem:
0468 20 04 50
Anneleen Anderhalve Klutter Valcke:
0471 10 18 25
Bram Harold Wat heb je Peere:
0471 46 40 97
Lucas Alice Lover Tanghe:
0492 69 30 98

