ROAD TO SPECIAL FORCES
WELPENKAMP 2021

Het leger zoekt jou!

Beste toekomstige Special Forces

De opleiding tot officiële Special Forces gaat van start! Dit kamp staat
in thema van het leger. We leiden jullie helemaal op tot volwaardige
soldaten.
Zorg dat je fysiek en mentaal klaar bent voor dit avontuur.
Het wordt er eentje om nooit meer te vergeten!

Tot 3 juli!

Groetjes,
Soldaat Bram
Soldaat Laura
Soldaat Mila
Soldaat Pieterjan
Soldaat Seppe

WANNEER BEGINT ON ZE OPLEIDING?
We spreken af op 3 juli om 9u aan Ter Wilgen (Brusselsesteenweg
160, parking voetbal KSC Grimbergen).
We komen terug op 9 juli rond 14u (hou zeker de Facebookpagina in
het oog voor updates over onze terugrit).

Voor brieven te sturen jouw welp in het leger:
Naam welp, tak, Scouts en Gidsen Grimbergen
Paalsteenlaan 92
3620 Neerharen, Lanaken

Heb je nog vragen? Stuur ons zeker een berichtje!
Bram

04 91 08 99 97

Laura

04 72 27 42 20

Mila

04 72 76 38 95

Pieterjan 04 91 91 57 74
Seppe

04 68 18 17 87

WAT NEEM JE MEE?
Zorg dat op AL je spullen je naam staat, zo geraak je geen spullen kwijt!
Neem ook zeker kledij mee die vuil mag worden.

Belangrijke zaken
●
●
●
●

Kids- id (af te geven bij vertrek)
3 herbruikbare mondmaskers!!
Medicijnen (af te geven bij vertrek)
Lunchpakket voor de eerste middag

Slaapgerief
●
●
●
●

Matje/veldbed en eventueel kussen
Slaapzak
Pyjama
Je favoriete knuffel

Toiletgerief
●
●
●
●
●
●
●
●

Tandenborstel
Tandpasta
Bekertje
Shampoo/zeep
Kam/borstel
1 wc-rol
Handdoeken en washandjes
Zakdoekjes

Kledij
●
●
●
●
●
●
●

Uniform (hemd, short/broek, sjaaltje) à aan bij vertrek
Onderbroeken (voorzie er zeker wat extra)
Kousen
T-shirts
Lange broek
Korte broek
Regenjas

●
●
●
●
●
●

Warme truien
Kledij die heeeeeeeeel vuil mag worden
Zwembroek
Petje
Schoenen: sportschoenen, pantoffels, stap- schoenen, regenlaarzen
Verkleedkledij in thema “leger”

Eetgerief
● Keukenhanddoek
● Eigen drinkbus!
● Brooddoos
● Bord/bestek/beker
● 1 pot confituur/choco/speculoospasta
Varia
● Je zaklamp
● Een klein rugzakje
● Linnenzak (voor vuile was)
● Plastic zakjes
● Muggenmelk
● Zonnecrème
● Je verkleedkledij in thema “ leger”
● Strips/leesboekjes voor tijdens de siësta
● Papier + omslag + balpen + postzegels: Voorzie de omslagen zeker al van een adres
Wat neem je NIET mee naar het leger:
● Dure spullen: bv. gsm, iPod, ...
● Horloges
● Snoep, chips, chocolade, ...

ZO KUNNEN JULLIE JE 100% VOORBEREIDEN
OP DE ROAD TO SPECIAL FORCES!

DE ROAD NAAR ECHTE SPECIAL FORCES
Start hier om te zien of jij klaar
bent voor het special forces kamp!

HOERA, je bent klaar voor
het kamp!

JIJ BENT ER HELEMAAL KLAAR VOOR!

