Kampstaartje
Malmedy 2019

Valiezen afzetten:
Van 1 tot 14 augustus gaan we met de +12 op
tentenkamp naar Malmedy.
Iedereen komt zijn zakken op 31/07/19
afzetten op het kerkplein voor de SintMargaretakerk in Knokke. Dit kan vanaf 14u tot
18u.
Zoals elk jaar vragen we dat de leden naast hun
persoonlijk materiaal ook nog
water/melk/choco meenemen. Volgende
groepen vragen we deze items af te geven
wanneer de valiezen ingeladen worden:
• Knim: pot choco en 2l water
• Sjo: confituur en 2l melk,
• Hernies: confituur en 2l melk
Vertrekken
De hernies spreken op 01/08/19 om 8u30 af
aan het station van Knokke.
De knim en sjo spreken op 04/08/19 af om
8u30 aan het station van Knokke.

Terugkeer:
Op 14/08/19 keren we terug richting Knokke.
Rond 19u zouden we aankomen in het station.
Dit uur kan echter variëren door eventuele
vertragingen. We houden jullie in dat geval via
onze facebookpagina op de hoogte.
Praktisch:
Wie een kaartje wil schrijven kan dat doen naar
volgend adres: “A la Croix Jacob 9 – 4960
Malemedy”
Dit neem je zeker mee op kamp:
-Je identiteitskaart (zelf bij te houden)
-KSA-uniform!
-Voldoende korte en lange broeken
-Voldoende T-shirts
-Speelschoenen en waterdichte schoenen
-Gemakkelijke wandelschoenen
-Dikke kousen, voldoende reservekousen
-Voldoende ondergoed

-Pyjama
-Toiletgerief
• We vragen om zoveel mogelijk
biologisch afbreekbare zeep mee te
nemen.
-Zwemgerief, handdoek
-Regenjas
-Gamel
-Beker en bestek
-Aardappelmesje
-2 keukenhanddoeken (genaamtekend!)
-Drinkfles
-Zaklamp
-Linnenzak (voor vuile was)
-Slaapzak + matje/matras/veldbed, evt. kussen
-Kleine rugzak
-Wat zakgeld
-Je stralende glimlach!

Knim: KSAirlines

Good morning passengers from KSA Knokke De Tokke. This is your captain speaking. First, I’d
like to welcome everyone on Flight 20A. We are currently cruising at altitude of 674,000 m at
an airspeed of 450 km/u. The weather looks good and with the tailwind on our side we are
expecting to land in Malmedy approximately
fifteen minutes ahead of schedule. Sit back,
relax and enjoy the rest of the flight.

What do you guys need on the trip?
-

Sunglasses
Flower clothing (any kind of color)
Flower necklace
You will get a boarding pass from the crew ☺

SJO

Beste overlevenden, jullie krijgen weldra een
videobericht.Daarin staat duidelijk wat jullie te
wachten staat.Jullie hebben geen extra materiaal of
kledij nodig behalve een oude knuffel die kapot mag.

