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OORDKAMP BENODIGHEDE
Dankie dat jy besluit het om die Oordkamp by te woon. Bring asb die volgende saam 
Dias (Gr 1) –









Inkleurpotlode
Skerpmaker
skêr,
gom,
skryfgoed
yskas magneet
kurk
plastiek bakkie

Groot Trek (gr 4) –








borduurnaald (stompuntnaald)
skêr,
gom (prit),
waterbottel,
Inkleurpotlode
Skerpmaker
Skryfgoed

Ou Kaap (Gr 2) –





inkleurpotlode,
skerpmaker,
30cm x 30cm sagte materiaal,
Skêr

Delwerye (Gr 5) –









Skêr
Gom
Waterverf & Kwassie
Inligting van die lewe op ’n
Delwerye dorpie
R30 vir Museums
en Goud Delwery
Waterbottel

Afrikanerkind (gr 7) –
Afrikanerkind (vervolg)
2.
Berei ‘n praatjie voor oor 1 van die
Dit is belangrik dat die volgende
onderwerpe:
inligting saamgebring word.
1. Inligting t.o.v. skrywer, digter,
- Wat ek as Afrikanerkind vir my volk
akteur of kunstenaar wat 'n rolmodel kan doen.
vir die Afrikaner is (een waarvan jy
- Bepaal of Afrikaans ‘n bestaansreg in
hou) vertel iets van die persoon, stel ons multi-kulturele samelewing het.
vas wat hy vir die Afrikanervolk
- Bepaal of daar vir hom ‘n toekoms in
beteken het, dra kennis van minstens hierdie land is.
3 van sy werke, beskryf waarom
- Bepaal wat jy kan doen om jou toekoms
hierdie persoon jou keuse was.
hier te verseker.
3. Eksamenblok
4. Skryfbehoeftes
5. Skêr & gom
6.

Immigrante (gr 3) –
 Stel vas of jou van (familienaam)
uit hierdie groepe kom (Franse
Hugenote / Britse Setlaars /
Duitse Setlaars
 Inkleurpotlode
 Skerpmaker
 skêr,
 gom,
 skryfgoed
Paraatheid (gr 6) –




Nota boekie
Pen
Flits

VERKENNERS
sonhoed
sonblok
“lip ice”
Baie energie

ALGEMEEN:



















Reenjas,
genoeg ou klere,
Voortrekker golfhemp en onderbaadjie met denim en tekkies,
Formele Verkennerdrag (Das/Tantienie, Wit hemp/bloes, Navy Langbroek/romp, korrekte warmdrag, swart
poleerbare skoen/hofskoen)
Alle offisiere moet asb formeledrag bring vir seremonies
slaapsak,
kussing en ekstra kombers,
warm klere, veral vir die nag dit is baie koud,
serp,
mussie,
bordesak met bord, beker, poedingbak, lepel, mes, vurk, wasvadoek, afdroogdoek (geen glas eetgerei nie),
hoed en sonbrandgoed,
Bybel,
toiletbenodighede,
flits met ekstra batterye.
Merk asb alle klere en eiendom baie duidelik.
KAMPSTOEL VIR VOLWASSENES.
BEDDEGOED VIR VOLWASSENES

Los asb die volgende by die huis: selfone, radios en alle ander kosbaarhede.
Die kampbestuur aanvaar geen verantwoordelikheid vir kosbaarhede wat wegraak nie.
Verlore goedere sal slegs vir 4 weke na die kamp gehou word, daarna sal dit gewas en aan ’n welsyns organisasie geskenk word

Kampleier
Mellanie Wright

2

