
DOE-HET-ZELF IKEA KAMP 

 

Wanneer gaat dit DOE-HET-ZELF avontuur door?  

Jooooo, we vertrekken op ons heuse avontuur op zaterdag 8 juli om 10:15u aan 
de voorkant van het Sint-Pietersstation in perfect uniform. Moe maar voldaan 
zullen jullie ouders jullie komen ophalen aan het Sint-Pietersstation op zaterdag 
15 juli om 15:07u.  

Wat nemen we allemaal mee?  

 Een goede rugzak (geen valies) 
 Je uniform    
 Slaapzak en matje 
 pyjama   
 Voldoende onderbroeken en kousen (gewone en dikke voor in de 
stapschoenen) 
 T-shirts en topjes   
 Lange en korte broeken 
 Warme pulls voor ’s avonds 
 Bikini  
 Regenjas als de weergoden ons niet goed gezind zijn 
 Toiletzak met tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, kam, beker, 
medicatie 
 Zonnecrème + zonnebril + zonnehoedje   
 Handdoek (+ washandje)   
 Witte T-shirt (die niet wit zal terugkeren)   
 Stevige schoenen om een flinke wandeling mee te maken   
 Strips en eventueel gezelschapsspelletje 



 Verkleedkleren in het thema IKEA (blauw/geel) 
 Zaklamp 
 Klein extra rugzakje en eventueel drinkbus voor de daguitstap 
 Milieuvriendelijk lunchpakket   
 Papier, enveloppes, postzegels en adressen van jullie liefste ouders, 
grootouders, tantes, nonkels en vriendjes die jullie een kaartje willen 
sturen  
 Keukenhanddoek   
 Zak voor de vuile of natte was   
 Buzzypass, ID en 2 gele klevertjes van het ziekenfonds  

 

Niet te vergeten: Gelieve alles te naamtekenen!!!!!!!  

Wat nemen we zeker niet mee??  

• Elektronische spulletjes zoals: GSM’s....  
• Dure spulletjes die je niet kwijt wil geraken   

• Dure kleren die niet vuil mogen worden 
• Snoep tenzij voor de hele groep  

Hoe moet ik mij precies inschrijven voor dit onvergetelijke kamp?  

Een mailtje sturen naar kabouters.sintpetrus@hotmail.be . Alles tezamen kost 
het 95 euri. Gelieve dit bedrag voor 24/06 over te schrijven naar het 
rekeningnummer: BE28 9796 4293 6920 met de vermelding “NAAM 
KABOUTER, KAMPGELD”  

!!!Vergeet je online medische fiche zeker niet in te vullen!!!  

Kan u ons bereiken?  

Zeker! Met jullie lieftallige kabouters trekken we naar het mooie Sint-Niklaas. 
Puitvoetstraat 93e, 9100 Sint-Niklaas. Naar dit adres kunnen jullie bergen 
brieven en kaartjes sturen voor jullie oogappeltjes!  

 
Vi har redan gillar det, då! 
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