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Voorwoord
Beste leden, ouders en sympathisanten
Hier is hij dan eindelijk: de laatste totem van het jaar! En het mag gezegd worden, er
is zeer veel tijd in gestoken, het resultaat mag er dan ook zijn!
We hebben een drukke periode met de scouts achter de rug: een zeer geslaagd
groepsfeest. Waarvoor we iedereen die hier aanwezig was en zeker iedereen die
geholpen heeft willen bedanken. 100-jaar scouts dat, alhoewel het soms een beetje in
het honderd liep, toch een zeer geslaagd event was! En de dagvergadering naar
Kessel-lo, waar we ondanks het weer dat tegenstak, ons zeer goed geamuseerd
hebben.
Ook is het de ideale moment om, alhoewel het jaar nog niet helemaal is afgelopen,
heel de leidingploeg eens in de bloemetjes te zetten en hen te bedanken voor de vele
en leuke vergaderingen die ze dit jaar georganiseerd hebben.
In deze totem vind u alle informatie over het kamp. Indien u vragen heeft, of als er
dingen onduidelijk zijn, mag u ons gerust contacteren. Het is ook daarvoor dat wij er
zijn.
Maar voor jullie verder lezen over het kamp, eerst nog even de uitleg over de
zeevergadering.
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we de eerste zondag van juli een dagje naar zee!
Leg alvast jullie zwemgerief (handdoek!!), schoppen, zeefjes en emmertjes klaar.
Vergeet ook jullie zonnecrème niet!
Zondag 1 juli om 8u30 in het centraal station en we zullen daar weer terug zijn tegen
18u. Breng ook allemaal 5€ mee.
Na twee jaar gevloek op mijn medeleiding als de totem weer eens te laat binnen was
☺., stop ik met het samenstellen en posten van de totem. Maar niet getreurd, ik ben
er zeker van dat mijn opvolger dit even goed zal doen!
Een stevige linker,
Totemverantwoordelijke
Sika

Ahoi kapoenen, alle hens aan dek want
dit jaar zijn we allemaal piraten.
Onbevreesd en geen angst kennende,
gaan we rond varen op de zeven zeeën
en vele avonturen beleven. We
verwachten dan ook een zeer groot
aantal piraten die tot het uiterste gaan
en veel moed en kracht hebben om de
vele dagen op zee aan te kunnen.
Wanneer:

Van woensdag 25 juli tot maandag 30 juli
Jullie worden woensdag om 9 uur aan het lokaal verwacht, om
daarna door te rijden naar de kampplaats. Maandag 30 juli
kunnen jullie om 13 uur jullie kinderen komen ophalen aan de
kampplaats.

Adres:

Scouts Reynaert Beatrijs
Naam kapoen
Rue d’Hoboval 2
4550 Villers-le-Temple
Het is naar dit adres dat de mama's en de papa's een briefje
en/of kaartje naar hun (en ons;-) kapoen kunnen sturen.

Inschrijvingen:

Jullie dienen de inschrijvingsstrook + medische fiche +
vervoersregeling die jullie achteraan in de totem vinden in te
vullen en vóór 10 juli 2006 op te sturen naar:
Jan Callaert
Fr. Bossaertsstraat 109
1030 Brussel

Kampbijdrage:

60 Euro te storten op 735-0035020-88 met
vermelding van de naam van de kapoen en
kapoenenkamp 2007

Vervoer:

Het vervoer gebeurt zoals de voorgaande jaren. Wij rekenen op
bereidwillige ouders die jullie naar de kampplaats kunnen voeren.
Daardoor is het belangrijk om de vervoersfiche in
te vullen (deze bevindt zich ergens in de totem) en
op te sturen samen met de inschrijvingsstrook.

Bagage:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

luchtmatras (+ ev. een pomp) of veldbed
slaapzak (+ ev. extra dekentje)
pyjama en knuffel
uniform (das!, scoutstrui, ev, groene broek)
voldoende ondergoed (onderbroek, sokken, hemdjes, ...) voor 5
dagen
voldoende warme kleren; trui, lange broek
korte broek, t-shirts
regenjas
zwembroek, of zwempak
handdoek
toiletgerief; tandenborstel, tandpasta, zeep, washandje,
zakdoeken, kam
sportschoenen, stapschoenen, sandalen, laarzen
verkleedkleren in het thema 'Piraten'
drinkbus
strips, of leesboek

Wat neem ik niet mee

Snoep, koekjes en dergelijke, nemen we in beslag en verdelen
we dan onder al de kindjes.
Elektronisch speelgoed
Zakmes

Tips voor de ouders:
1. Jullie kunnen voor elke dag een apart
zakje maken, met proper ondergoed,
sokken, t-shirt, ... in. Op die manier is
het zowel voor jouw kind, als voor ons
makkelijker en handiger om na te gaan
of ze inderdaad elke dag vers
ondergoed aan hebben.
2. Het is heel belangrijk dat in ALLE
kleren de naam +voornaam van de
kapoen vermeld staat. Om te
vermijden dat we (zoals elk jaar
opnieuw) op het einde van het kamp
een hele boel kleren terugvinden die
zogezegd ‘van niemand' zijn!

Je kan ons altijd bereiken op onze gsm nummers, op het kamp enkel indien strikt
noodzakelijk.
Voor meer informatie over het kamp, aarzel niet om het ons te vragen

Kiang (Jan Callaert)
Jan_c_@hotmail.com
Serval (Karin Melsens) karinmelsens@hotmail.com
Wasbeer (Alexis Janssens)
/
Dingo (Leutrim Spahija) Leutrim11@hotmail.com

0485/938.477
0499/391.189
0498/638.707
0485/809.998

Wij zijn piraten van de zee, schip ahoi, schip ahoi,
en al wie zin heeft vaart maar mee, schip ahoi,
schip ahoi. Piraat op het dek, piraat in het
kraaiennest, piraat in de kombuis en leiding aan
het roer. Licht jullie ankers en gooi ze maar terug
overboord bij onderstaand adres. Pak jullie zwaard, houten been en papegaai
want de zeetocht wacht op ons aan de baai (en vergeet jullie knapzak niet en
jullie teddybeer want piraten hebben ook een minder hard kantje!)
WAAR / BRIEVEN:

Scouts Reynaert Beatrijs
Naam welp (+ vermelding welpen)
Rue d’Hoboval 2
4550 Villers-le-Temple

TELEFOONNUMMER: de leiding is op het kamp te bereiken
op de nummers op het einde van de kamptotem.
VERTREK: zaterdag 21 juli 2007 om 10u aan het lokaal
TERUG: maandag 30 juli 2007 om 14u staan we terug aan het lokaal of om 13u
ter plaatse
We rekenen op de ouders om ons naar de kampplaats te brengen en om de
welpen weer terug te brengen. Gelieve daarom zeker de bijlage i.v.m. de
vervoersregeling in te vullen.
KAMPBIJDRAGE: 100 euro per kind te storten op rekeningnummer 7350035020-88 met de vermelding NAAM+VOORNAAM Welpenkamp 2007

FORMULIEREN:

1. Medische fiche
Volledig invullen en opsturen vóór 10 juli 2007. Let vooral op de
tetanusvaccinatie en wees duidelijk over eventueel te nemen medicatie
(hoeveelheid, uur, ...) Hiermee (of met andere probleempjes) kan u ook altijd bij
de leiding terecht.
2. Inschrijvingsformulier
Gelieve deze vóór 10 juli 2007 op te sturen. Dit vergemakkelijkt
de voorbereiding van het kamp.
Alle formulieren voor de welpen mogen opgestuurd worden naar:
Kwinten Boels
Leopold III-laan 7
1970 Wezembeek-Oppem

WAT BRENG IK MEE?
-

1 picknick voor de eerste dag, zaterdag bij de aankomst
PERFECT UNIFORM: das + donkergroene korte broek +
donkergroene trui of beige hemd
Luchtmatras + pomp (of matje)
Warme slaapzak + pyjama + deken
Wasgerief: 3 washandjes, zeep, shampoo, tandenborstel,
tandpasta, 2 handdoeken, zakdoeken
Waskom
Zonnecrème en zonnehoed of pet!
Korte en lange broeken
Voldoende T-shirts
Proper ondergoed en kousen voor elke dag!
Linnen zak voor de vuile was
(anders begint alles te stinken!)
Warme trui(en)
Schoenen: stapschoenen (voor op 2-daagse),
sportschoenen, laarzen en eventueel sandalen om in een rivier te stappen
Regenjas
Zwembroek of zwempak + handdoek
Verkleding en attributen i.v.m. het kampthema (Piraten)
Kruik (drinkbus voor de staptocht)
Zaklamp
Schrijfgerief, een paar strips, adressen voor eventueel een kaartje,
eventueel heel klein beetje zakgeld (voor postzegels ...)
SIS-kaart (af te geven aan de leiding bij het vertrek)

! VERGEET NIET ALLE ZAKEN VAN UW KIND TE VOORZIEN VAN HUN NAAM !!!
ZEKER OP HET UNIFORM EN DAS !!! (elk jaar na het kamp vinden we wel een
hoop dingen die 'zogezegd' van niemand zijn)
Zakmes, snoep, radio, uurwerk, fototoestel, computerspelletjes, GSM, mp3speler, juwelen en beautycase laat je thuis.
Met alle vragen kan je steeds terecht bij de leiding. Als je graag hebt dat we bij
jou thuis nog wat meer uitleg komen geven over het kamp: geen probleem! Zo
kan je ons bereiken:
Akela (Kwinten Boels)
Pudmini (Rozemien De Troch)
Baloe (Emily Bouché)
Rakscha (Anneleen De Vooght)
Jacala (Cajsa Tonoli)

ikke_kwinten@hotmail.com
ª0472/240.310
roosje007@hotmail.com
ª0497/020.852
emeliken@hotmail.com
ª0496/674.389
anneleendevooght@hotmail.comª02/672.23.22
cajsa_tonoli@hotmail.com
ª0474/486.444

Ahoi Jonggivers, piraten, zeevaarders allerhande... Bij deze de
wegbeschrijving naar het eiland dat de zeeroversleiding voor onze
jaarlijkse avontuurlijke meeting heeft uitgekozen! We hebben alvast de
vaten met rum uitgehaald, onze houten benen gepolijst en onze
baarden bijgeknipt om jullie waardig te kunnen ontvangen op het
kampterrein! Hier is alle informatie voor jullie vaartocht; strijk de
zeilen en check van waar de wind komen zal en dan: Schip Ahoi! Het
thema wordt dit jaar – duizend bommen en granaten, hadden jullie het
écht al geraden?! –

!!! PIRATES of RIENNE!!!
Om ons volledig in het piratenleven te kunnen verdiepen
krijgen jullie bij de totem een persoonlijke fiche mee;
Daarop staat alle informatie over jullie personage...
Nog 2 maanden en jullie verkleedkledij moet af zijn; Dus
sla maar informatie en inspiratie op en zet jezelf aan het
werk! Geen verkleedkledij betekent op verschillende
momenten...een sááie avond/dag;
alleen in je tent!

Wanneer?

Van woensdag 18 juli tot maandag 30 juli
Jullie worden op woensdag 18 juli op het kampterrein
Verwacht. We vertrekken om 8.30u aan het lokaal waar
de wegbeschrijving zal worden uitgedeeld. Jullie kunnen
jullie kind(eren) komen ophalen rond 13u op maandag
30 juli

Vervoer?

Zoals elk jaar rekenen we op enkele bereidwillige
ouders die jullie naar het terrein willen voeren. Het is
dus van groot belang de vervoersfiche in de vullen zodat
we het vervoer op voorhand kunnen regelen en zeker zijn
dat iedereen veilig op het kampterrein geraakt!

Waar?

Het terrein ligt te Finson in Rienne; hebben geen
duidelijk Adres. Er wordt voor plannetjes gezorgd!
Brieven kunnen gepost worden bij de eigenaar van het
terrein, die in hetzelfde dorp woont.
= Parent Ghislain
Rue des willerie
(geen nr)
5575 Rienne

Prijs?

Officieel inschrijven voor het kamp moet
Vóór 2 juli; waarbij 150 € moet worden gestort op
rekeningnr. 735−0081655−66 met vermelding van naam
+ Scoutskamp 2007

Inschrijving?

Medische fiche + inschrijvingsstrook + betaling moeten
Vóór 2 juli in orde / gebeurd / opgestuurd zijn!
Naar:
Nele Callaert
Fr. Bossaertsstraat 109
1030 Brussel
Gelieve ook zo snel mogelijk te laten weten of je kunt
Komen of niet!
0484/900.660

Wat neem ik mee???
* Pérféct uniform !
* goeie trekrugzak ! met daarin:
* matras, slaapzak, slaapkledij
* zaklamp, kruik, zakmes
* toiletgerief, handdoek, zonnecrème,...
* lange broeken
* korte broeken
* T-shirts
* truien
* Dikke warme trui
* Voldoende ondergoed, kousen
* Schoenen : stapschoenen! stapsandalen, regenschoenen (laarzen?!),...
* regenjas, pet of hoedje
* Zwemgerief
* verkleedkledij ~ personage
* 2 oude keukenhanddoeken

* PICKNICK (~ eerste middagmaal)
Wat neem ik niet mee???
* Onnodige electronica : gameboy, mp3-speler,...
* Lawaaimiddelen als bommetjes, petards,...
* GSM mág MAAR! Wordt in het begin van het kamp bij de leiding achtergelaten;
Op geregelde ogenblikken zul je de kans krijgen te bellen, sms’en,...
* SNOEP mág ook MAAR! Scouts deelt zulke dingen altijd, bijgevolg zal de leiding al
het snoepgoed (snoep, koeken, chocolade,...) in beslag nemen; Dit zal ook op
geregelde ogenblikken worden uitgedeeld.

Aarzel niet de leiding te contacteren bij vragen
en opmerkingen,...
Stevige linker,

Wiko (Nele Callaert)
Haflinger (Laurence Baeten)
Wezel (Nicolas Janssens)
Papegaaiduiker (Tim Jacob)
Dafra (Sebastien Marion)

nele_callaert@hotmail.com
floch16@hotmail.com
nicolas-janssens@hotmail.com
tim.jacob86@gmail.com
cacabouda007@hotmail.com

ª0484/900.660
ª0485/562.384
ª0478/392.688
ª0472/607.292
ª0477/382.225

Geia sas, givers
Τιϕδ ϖοορ ηετ συμμυμ ϖαν ονσ σχουτσϕααρ!
Ωε ηεββεν ερ εεν ηεελ ϕααρ ϖοορ γεωερκτ
εν νααρ υιτγεκεκεν!
Εινδελιϕκ ισ ηετ ζοϖερ: Γριεκενλανδ ηερε ωε χομε!
Τρεκκεν ιν δε βεργεν, ζωεμμεν ιν δε ζεε εν
ϖλευγϕε Γριεκσε χυλτυυρ γεκρυιδ μετ σχουτσαϖοντυυρ.
Διτ ωορδεν ηεριννερινγεν ομ νοοιτ τε ϖεργετεν.

zaterdag 14 juli
Het vliegtuig vertrekt om 15.45u in Zaventem dus jullie worden daar om 13u stipt
zijn met jullie ouders. We verzamelen onder het oranje vliegtuig dat ophangt in
de vertrekhal. Voor dat we inchecken controleren we jullie rugzakken en
verdelen we het algemene materiaal. (trektenten, kookvuurtjes, EHBO) Zorg dat
jullie rugzak niet propvol zit. We vliegen met SN brussels airlines en het
vluchtnummer is SN-3249
Dinsdag 31 juli
Onze landing is gepland in Zaventem om 16.45u.
Het vluchtnummer is SN-3246.

Prijs:
Normaalgezien hebben jullie al 135€ gestort voor jullie vliegtuigtickets. Indien
dit nog niet gebeurd is wordt het wel hoog tijd!. Voor de kosten ter plaatste
voorzien we dat we nog 100€ per persoon nodig hebben. Samen
met de opbrengst van de verkoopacties zou dit moeten volstaan.
Indien er na de reis nog geld overblijft zullen we dit
terugstorten. Nog even het rekeningnummer herhalen 7350152406-07. Vergeet ook jullie naam niet te vermelden.
Jullie mogen ook zakgeld mee nemen, maar in principe hebben
jullie dit niet nodig.

Formaliteiten
Vraag dit op tijd aan en steek dit niet vanonder in je trekrugzak!
1) Een ouderlijke officiële toestemming om naar het buitenland te reizen (af
te halen in je gemeentehuis)
2) Papier van de mutualiteit dat vroeger de E 111 heette.
3) Identiteitskaart
Als je iets op het vliegtuig wil meenemen, gebruik dan als handbagage een linnen
zak. Dit weegt niet veel en kan je gemakkelijk opplooien.

Wat neem ik mee?

- schoenen: 2 paar, kies wat jij het gemakkelijkst vind uit
volgende lijst:
- bergschoenen, stapsandalen (Teva’s), slippers of heel licht
schoeisel
- Een vuilniszak: dit is om de spullen in je rugzak te beschermen
tegen de regen.
- Drinkfles van minstens 1liter
- Lichte slaapzak
- Licht slaapmatje
- Zakmes STEEK DIE IN JE TREKRUGZAK BIJ HET VERTREK!
- Pastic bord, gamel, bestek, beker
- Zaklamp
- Keukenhanddoek
- Zonnecrème, zonnebril,hoofddeksel,...
- Regenjas, poncho of cape indien je niet nat wil worden als het zou regenen
- Maximum 4 T-shirts
- Maximum 1 lange broek
- Maximum 2 shorts
- Maximum 2 lichte truien
- Zwempak
- Badhanddoek
- Toiletgerief: alleen een tandenborstel,
wij zorgen voor shampoo, conditioner
(voor de krulletjes), tandpasta en
zeep.

Opgelet: hetgeen je de dag van vertrek aanhebt is meegerekend in bovenstaande
aantallen.
Wij zorgen voor een EHBO (muggenmelk inbegrepen) Enkel
indien je zelf specifieke medicatie nodig hebt, breng je die
mee.

Je steekt dit alles in een comfortabele trekrugzak die met dit alles max 10kg
mag wegen.
Wat neem ik NIET mee:

- Elektronica: walkman, mp3, game boy...
- gsm
- Drugs
- Alcohol
Belangrijk

Telefoonnummerketting:
Familie De Vooght
02/672.23.22
(Familie Melsens, en Familie Degryse)
Familie Boels
02/731.62.11
Famile Van Ham
02/466.88.24
Familie Porcher
02/735.75.76
Familie Legat
02/762.38.40
We zullen 3 keer bellen: na een 5 tal dagen om wat eerste indrukken van
Griekenland mee te delen. Na nog eens 5 dagen. En vlak voor vertrek huiswaarts.
We vragen aan de ouders om elkaar te verwittigen en zo goed de informatie door
te geven. Bel naar de volgende familie in de lijst. Indien u het gemakkelijker
vind om via email verwittigd te worden stuurt u uw emailadres door naar
elinedevooght@hotmail.com.
Wij nemen 1 gsm mee waar je ons in geval van nood kan bereiken. Waarschijnlijk
zullen we niet altijd bereik hebben, maar er kan wel altijd een bericht nagelaten
worden. (liefst via sms) 0032494/21.25.08.

De kampplanning staat op de scoutssite.
Nog enkele tips voor onze givers:
Eet geen massa’s tomaten, komkommer en feta in de weken voor het vertrek.
Iets doet ons vermoeden dat we die daar genoeg gaan eten.
Ga zoveel mogelijk in de zon zitten zodat jullie al
geacclimatiseerd zijn en daar niet meer verbranden.
Oefen de sirtaki voor de spiegel in je kamer dan sla je
geen slecht figuur als we eens een avondje weggaan.
Voor wie zich tijdens zijn examens verveelt :oefen reeds
enkele woordjes!
Warme chocolademelk = zesti sokolata
Kaas = to tyri
Water = To nero
Bakker = O fournosi
Scooter = To michanaki (speciaal voor maraboe ☺ )
Trein = To treno
Klooster = moni
Berg = To vouno
Kloof = To farangi
Bron = I pigi
Ja = neh
Nee = o-chie
Alstublieft = parakalo
Dankuwel = efgariesto
Hopelijk is alles duidelijk, anders mogen jullie gerust nog vragen
stellen. Verder wensen we jullie nog veel succes met jullie
examens.

Tot dan!!
Een stevige linker,
Jullie enthousiaste leiding
Adelaar en sika

Adelaar (Sarah Melsens)
Sika (Eline De Vooght)

sarah_melsens@hotmail.com
elinedevooght@hotmail.com

ª0494/212.508
ª0486/839.076

Medische fiche
Gelieve deze fiche zo correct mogelijk in te vullen. De informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt
enkel ingezien door de takleiding van uw kind.
Werkjaar:
_____________________________________

Tak:
_________________________________________

Naam:
________________________________________

Voornaam:
____________________________________

Geboortedatum: ____ / ____ /________

Telefoon: _______/_____________

Adres:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
• Indien u afwezig bent tijdens de periode van het kamp, gelieve dan uw voorlopig adres te noteren of
het adres van een andere persoon die bereikbaar is (grootouders, familie,…)
Naam:_____________________________________
_

Telefoon: _______/_____________

Adres:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
• Naam en telefoonnummer van uw huisarts:
Naam:
_____________________________________

Telefoon: _______/_____________

• Mag uw zoon/dochter deelnemen aan normale scoutsactiviteiten?
Sport

ja

nee

_____________________________________________
__________________

Spel

ja

nee

_____________________________________________
__________________

Tochten

ja

nee

_____________________________________________
__________________

Zwemmen

ja

nee

_____________________________________________
__________________

• Zijn er punten waarmee de leiding rekening moet houden? (vlug moe, bedwateren, slaapwandelen,
gevoelig voor zon,…)
_________________________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________________________
__
• Zijn er ziekten te melden? (astma, suikerziekte, huidaandoeningen, hooikoorts, epilepsie,
hartaandoening,…)
_________________________________________________________________________________________
__

_________________________________________________________________________________________
__
• Is uw kind gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen? Zo ja,
welke?
_________________________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________________________
__
• Moet uw kind bepaalde medicatie nemen? Zo ja, welke? In welke dosering?
_________________________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________________________
__
• Werd uw kind ingeënt tegen klem(tetanus)? In welk jaar?
ja

nee

Wanneer: ________________________

• Andere inlichtingen of opmerkingen:
_________________________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________________________
__ Mag de leiding mag zonder mijn toestemming naar een dokter/ziekenhuis gaan in het geval van ziekte,
ongeval,…
ja

nee

_________________________________________________________________________________________
__
Als er nog iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind tussen de invuldatum van deze
fiche en het begin van het kamp, dan vragen wij uitdrukkelijk dit telefonisch of bij vertrek mee te
delen.
Bedankt, de leidingsploeg.
Voeg hierbij 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds + SIS kaart meebrengen bij vertrek!

Inschrijvingsstrook

Deze inschrijvingsstrook dient samen met de medische fiche opgestuurd te worden naar de
takleider. Indien u twee kinderen in dezelfde tak heeft, is één inschrijvingsstrook voldoende.
U vermeld gewoon beiden hun naam. Indien u kinderen in verschillende takken heeft, moet u
de inschrijvingsstrook naar verschillende takleiders sturen. Givers moeten zich niet
inschrijven.

Ik ,…………………………………….. schrijf mijn zoon / dochter ………………………
…………………………
O kapoen
O welp
O jonggiver
In voor het kamp in juli.

Ik ,…………………………………….. schrijf mijn zoon / dochter ………………………
…………………………
O kapoen
O welp
O jonggiver
In voor het kamp in juli.

Indien u reeds onderling heeft afgesproken om andere leden mee te nemen,
zouden wij dit graag weten. Gelieve dit dus ook te vermelden op de
vervoersregeling.

VERVOERSREGELING kapoenen
Ouders van: ...................................................................................... (naam kapoen)
Kunnen hun kind en ...... andere kapoenen + bagage:
Op woensdag 25 juli om 10u van aan het lokaal naar de kampplaats brengen.
Kunnen hun kind en ..... andere kapoenen + bagage:
Op zaterdag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal
terugbrengen.

VERVOERSREGELING welpen
Ouders van: ...................................................................................... (naam welp)
Kunnen hun kind en ...... andere welpen + bagage:
Op zaterdag 21 juli om 10u van aan het lokaal naar de kampplaats brengen.
Kunnen hun kind en ..... andere welpen + bagage:
Op zaterdag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal
terugbrengen.

VERVOERSREGELING jonggivers
Ouders van: ...................................................................................... (naam jonggiver)
Kunnen hun kind en ...... andere jonggivers + bagage:
Op woensdag 18 juli om 9u van aan het lokaal naar de kampplaats brengen.
Kunnen hun kind en ..... andere jonggivers + bagage:
Op zaterdag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal
terugbrengen.

