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Liefste Tijgerkes, beste ouders
Om jullie al een beetje voor te bereiden op het fantastische Microkamp, houden we het eerste weekend
van maart (vrijdag 1/03 tot zaterdag 2/03) een overnachting op ons geliefde lokaal. Wat houdt dit nu
juist in? We verwachten alle tijgerkes vrijdagavond om 19u00 aan onze KSA lokalen. ’s Avonds
doen wij nog een gezellige activiteit en vervolgens kruipen we ons warme bedje in (Het is dus de
bedoeling dat je vrijdagavond thuis reeds gegeten hebt!). Zaterdag zullen wij ons een volledige dag
rot amuseren (wat we precies gaan doen is nog een verrassing uiteraard 😉). Net zoals een gewone
KSA-dag sluiten we zaterdag om 17u00 af aan het lokaal.
Praktisch: Wil je graag meedoen met deze geweldige overnachting, gelieve dan een korte mail te
sturen naar tijgerkes@ksazwijndrecht.be. zodat wij op voorhand een idee hebben met hoeveel we
zullen zijn. Om de kosten van het weekend een beetje te dekken, vragen we 5 euro. Dit kan je vrijdag,
bij het begin van de overnachting betalen. Tijdens het weekendje kan je ons, voor noodgevallen, altijd
bereiken op het volgende GSM nummer: 04 83 451 372 (Antoon)
“Leidiiiiiiingggg, wat moeten wij dan allemaal meenemen?”, horen we jullie al vragen! Omdat het
misschien wel de allereerste keer is dat jullie niet in jullie eigen zullen bedje slapen, geven we
hieronder een kort lijstje van wat je zeker allemaal niet mag vergeten.
OPMERKING: Gelieve alle bagage individueel te labelen / de naam er op zetten zodat we verloren
voorwerpen kunnen vermijden!!
-

-

Slaapgerief: Veldbed of luchtmatras (pomp!) slaapzak, pyjama, dikke knuffel
Eetgerief: gamel of bord (liefst onbreekbaar), drinkbeker, bestek (mes, vork, lepel)
keukenhanddoek voor de afwas
Wasgerief: Washandje, handdoek, tandenborstel, tandpasta
Kledij: T-shirt, lange broek, dikke warme trui, kousen, ondergoed, zakdoeken, regenkledij!!
Eventueel een extra paar schoenen voor als ze nat worden. KSA-uniform, warme Jas,
handschoenen, muts en sjaal! (Kijk op voorhand eens naar het weer, dan weet je of je best een
zonnebril of een regenjas meeneemt 😉)
Eventueel een zaklamp
Verkleedkleren mag natuurlijk, maar dit hoef je zeker niet te gaan kopen! Thema: Piraten
ISI+-kaart!
Eventuele medicatie (de leiding zal deze tijdens de overnachting samen met de ISI+ kaart
bijhouden)

Moesten er nog vragen zijn, mag je deze altijd stellen via mail op
tijgerkes@ksazwijndrecht.be of op KSA.
Tot dan!
Pauline, Seth, Famke en Antoon

