PIONIERS

PAASKAMP
Dag allerliefste Pioniers en ouders
Binnenkort vertrekken wij op Paaskamp wooohooo! Waar we naartoe zullen gaan is nog een geheim.
We kunnen wel al meedelen dat je je stalen ros zal nodig hebben. Uiteraard dragen jullie je trekrugzak
zelf tijdens de fietstocht.

Wanneer?
Van zaterdag 6 april 2019 om 10u00 t.e.m. dinsdag 9 april 2019 tot 15u30. We spreken telkens af
aan de lokalen.

Wat is het thema?
Dit jaar is het paaskampthema ROCK & ROOOLLLLL!!! Begin dus maar al de allerbeste en stoerste outfit
bijeen te zoeken.
Tijdens het kamp zal er als activiteit een playbackshow georganiseerd worden. Het is de bedoeling dat
iedereen hier aan deelneemt. Ook de leiding zal een act hiervoor in elkaar steken.
Jullie mogen zich verdelen in groepjes van maximum vier personen. De bedoeling is om een act voor
te bereiden waarbij je een rock & roll-nummer playbackt voor de rest van de groep.
Voorbereiding is een must en probeer er iets origineels van te maken. Indien je vragen hebt over deze
activiteit kan je altijd terecht bij Stokstaart.

Wat moet dat kosten?
Voor het paaskamp vragen wij een bedrag van €47.

Hoe inschrijven?
Gelieve dit over te schrijven naar volgend rekeningnummer: BE14 7370 2890 0383

Tot wanneer kan je inschrijven?
Tot en met woensdag 3 april 2019.

Dit moet je zeker mee hebben
-

Perfect uniform om te vertrekken (uniform met de juiste kentekens, das met dasring, blauwe
broek, T-shirt van de eenheid)
Slaapgerief (matras/matje, slaapzak, knuffeltje, kussen)
Eetgerief
Wasgerief (washandjes, zeep, shampoo, handdoek, tandenborstel…)
Scoutskleren
Regenjas
Medische fiche (mocht je dit nog niet hebben ingediend dit jaar)
Verkleedkledij in Rock & Roll-thema
Muziek en materiaal die je nodig hebt voor je optreden tijdens de playbackshow
Fiets die perfect in orde staat met fietsslot
Lunchpakket voor de eerste dag. Neem voldoende drinken mee.
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Vragen
Mogen altijd gesteld worden aan alle leiding. Je kan ook mailen naar pioniers@scoutswaarschoot.be
of Tordo bereiken op 0474/ 08 31 50.
Groetjes
Poedoe, Kantjil, Stokstaart, Orongo, Koegoear, Simia en Tordo
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