
 

Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig! 
Groetjes, de leiding! 

 

 

 

 

 

 

De kampioenen, de kampioenen, wij zijn het beste van het land! De kampioenen, de kampioenen, 

kampioen zijn is plezant! Olééé 

En juist daarom, vinden wij het ook plezant om op weekend te gaan met de -9, -12 en +12 als echte 

kampioenen. Wees gerust, we zullen niet alle dagen bomaworsten eten en dagschotels drinken. 

Waar en wanneer? 

Het weekend start op 6 april. We verwachten jullie in een originele fcdekampioenenoutfit op de 

kampplaats om 19u. Op 8 april zijn jullie helemaal getraind en klaar om terug naar huis te keren. Om 

12u moeten we de kampplaats verlaten. Bij goed weer doen we ’s namiddags nog een kleine uitstap 

tot 16u. Bij slecht weer, mogen de ouders jullie al komen halen om 12u op het verblijf. We laten het 

nog een week ervoor weten wat het wordt. Het is altijd heel leuk om te carpoolen. Dus lukt het 

moeilijk om te voeren of te halen, aarzel niet om een leiding te contacteren! Wij helpen met plezier 

een auto te zoeken waar nog een plekje vrij is.  Het adres is: 

Villa Alix (Scouts-Martinus) 

Kallobaan 174 

9120 Beveren 

Inschrijven? 

Je kan inschrijven tot 31 maart, door de medische fiche (zie bijlage) af te geven of door te sturen naar 

de leiding. 

Het weekend kost 30 euro, dit kan overgeschreven worden naar het rekeningnummer van de KLJ: 

BE 77 7376 1400 0242  of het kan eventueel cash aan een leiding gegeven worden. 

Wat meenemen?   

Slaapgerief:   

 Slaapzak    

 Kussensloop   

 Hoeslaken   

 matras/veldbedje + kussen   

 Pyjama   
Kledij:  

 Proper ondergoed voor elke dag   

 Kousen    

 T-shirts, broeken en truien om mee te 
spelen  

 Zwemgerief   

 Schoenen    
 

Toiletgerief:   

 Tandenborstel   

 Tandpasta   

 Zeep   

 Shampoo   

 Washandjes   

 Handdoeken   

 Zonnecrème   

 Haarborstel  
Verkleedkedij om mee aan te komen 

 


