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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) –

Ou Kaap (Gr 2) –

•
•
•
•
•
•
•
•

SKRYFBEHOEFTES – NB
• Skêr, liniaal en gom (uiters
belangrik)
• Inkleurpotlode en gryspotlode met
skerpmaker en uitveër.
ANDER
• 40cm X 40cm sagte lap (enige
kleur waarvan kind hou)
• 30cm x 30cm stukkie
DC Fix (plak plastiek)

Inkleurpotlode
Skerpmaker
skêr
gom
skryfgoed
yskas magneet
kurkprop
plastiek bakkie (roomys bakkie)

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

Groot Trek (gr 4) –

Delwerye (Gr 5) –

Paraatheid (gr 6) –

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

borduurnaald (stompuntnaald)
skêr
gom (prit)
waterbottel
Inkleurpotlode
Skerpmaker
Skryfgoed
Borduurnaald (stomppunt naald)

Afrikanerkind (GR 7)
Is op die volgende bladsy

•

Skêr
Gom – buisie bostic
Waterverf & Kwassie
Inligting van die lewe op ’n
Delwerye dorpie
Waterbottel

VOLWASSENES SPANHANTERING
• skryfbehoeftes
• oorskiet geskenkpapier, enige
gekleurde papier
• oorskiet materiaalverf,
• gom soos ponal en pritt
• skêr
• ‘n spesiale item / erfstuk om oor te
praat,
• sy/haar span se graadwielboek
• kommandojaarprogram
• ‘n gewone kers of twee
• twee papierborde

Nota boekie
Pen
Flits
Fluitjie

VERKENNERS - KERKJAAR
Enige versierings vir plakkaat
Wit t-hemde wat hulle kan kleur!
Baie energie
-

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

Afrikanerkind
•
•
•
•
•

Kampstoel (indien daar pakplek is)
pen, sker, gom
1 klein ID-tipe foto’tjie van jouself
Afrikanerkinders stap nie die nagmars nie.
DIE VOLGENDE IS VERPLIGTEND VIR AFHANDELING VAN JOU SPESIALISASIE:
Kies ‘n hedendaagse Afrikaanse digter, skrywer, kunstenaar of akteur. Bring die volgende van die persoon
saam:
Afskrifte of prentjies van die persoon se werke – m.a.w. gedigte, voorblad van hul storieboeke, prentjies
van hul kunsstukke, plakkaat van hul fliek ens.
Jy moet ten minste 3 verskillende werke se inligting so saambring.
Lees op oor die persoon en samel inligting oor die persoon in. Jy hoef nie ‘n taak te maak nie. Jy hoef nie
‘n formele toespraak te skryf en te leer nie. Jy gaan gevra word om op ‘n baie informele wyse die persoon
voor te stel aan die res van die groep.

Jy moet, wanneer jy die persoon aan ons voorstel, noem hoekom jy dink die persoon belangrik vir die Afrikanervolk
EN vir jouself is
ALGEMEEN: DIE LYS IS VIR ALMAL WAT KAMP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reënjas,
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
Beddegoed (slaapsak, ektra kombers, kussing) - volwassenes en kinders
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
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