
Beste ouders en simmers   
Ons kamp komt nu stilletjes aan in het vizier, wij zijn alvast bezig met het 
voorbereiden van hopelijk een SPETTEREND kamp.  
 
Zoals uw dochter wellicht al zal gemeld hebben zijn we van plan om dit jaar 
met de fiets naar Poperinge te vertrekken. Het exacte uur van vertrek laten we nog 
weten, zal zeker in de voormiddag zijn. Om deze tocht zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen 
we op voorhand om jullie fiets naar de fietsenmaker te brengen en tiptop in orde te laten zetten (bel, 
lichten die werken, goede remmen). We vragen ook om eventueel fietszakken te voorzien om onze 
spullen in op te bergen en allemaal een fluohesje aan te doen. Zonder fluohesje kunnen we niet de 
baan op.  
 
Om ervoor te zorgen dat jullie allemaal een goed gevulde valies hebben stellen we nog even een paar 
benodigdheden op: 
 

 Zwemkledij 

 Voldoende kleren die vuil mogen worden 

 Kleren vuilspel (die weg mogen) 

 Strandspullen  
o Badhanddoek  
o Zonnecrème  
o Dingen voor in de zee (bal, opblaasspullen ....) 
o slippers 

 Verkleedkleren  
o Tour De France (voor op tweedaagse dus zorg dat je ermee kan fietsen) 
o Boerinnekleren  
o Gothickleren  
o Kleren in thema maffia   

 Slapen  
o Kussen  
o Hoeslaken  
o Veldbed 
o Slaapzak  
o Versiering voor in de tent 

 Rugzak voor dagtocht  

 Petje 

 Brooddoos  

 Drinkfles  

 Tweedaagse en voorkamp 
o Fiets  
o Fietsbel 
o Fietszakken 
o Fluojasje 
o Trekrugzak  
o Fietsshort  

 Voor de spelletjes  
o Powerbank als je die hebt 
o Nintendo met spelletjes als je die hebt 

 Toiletspullen  

 Voldoende handdoeken en washandjes  

 Voldoende verse kleren (’s avonds kan je rap afkoelen) 



 Voldoende vers ondergoed  
Mochten er nog zaken veranderen of er zijn van uw kant nog vragen, aarzel dan niet om ons een 
berichtje te sturen!! 
Wij kijken er in ieder geval heeeeel hard naar uit om samen met uw dochter op stap te gaan.  
 
Groetjes van de simleiding  
Celia, Mirthe en Kato  


