Hey Welpen en ouder(s)!
Eindelijk is het zover! Het langverwachte kamp komt eraan en dat wordt er eentje
om nooit te vergeten. Wij zijn alvast bezig met de voorbereidingen voor een
onvergetelijk zomerkamp. We hebben er super veel zin in!

Wanneer?

Van 4 juli - 11 juli.
We spreken af om 14h15 aan het station
van Tielt voor de trein van 14h42. Op
maandag 11 juli keren we terug en als
alles goed verloopt komen we in Tielt
aan om 13h18. Indien er nog iets
verandert, zullen we dit via Whatsapp
laten weten.

Waar?

Riddermoerstraat 15, 2880 Bornem

Hoe inschrijven?

Graag 130 EURO overschrijven op
volgend op de welpenrekening:
BE96 7310 1975 2205
met vermelding “welpenkamp + naam
welp” voor 12 juni.
In de loop van de week van 13 juni zal
elk ingeschreven lid een
bevestigingsmail ontvangen.

Kampboekje?

Dit volgt na de examens van de leiding!
Hierin zal verdere concrete praktische
informatie staan.

Wat nemen we mee?
●
●
●
●

Perfect scouts uniform! (hemd, sjaaltje, short/rok)
Matje om op te slapen
Hoofdkussen
Slaapzak

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

voldoende T-shirts die vuil mogen worden
witte T-shirt die kapot mag
Een lange broek voor als het slecht weer is
Verse kousen
Ondergoed
Hoedje of petje
Handoeken & Washandjes
Toiletgerief
Zonnecrème
Regenjas
Pyjama
Eventueel je favoriete knuffel
Schoenen
○ bottines
○ gewone schoenen die vuil mogen worden
● 2 genaamtekende keukenhanddoeken
● Postzegels, enveloppen, balpen (Tip: zet de adressen al op de enveloppen zo
kan er geen twijfel ontstaan)
● Kaartspel, klein gezelschapsspel, strips of boeken voor tijdens de platte rust

● Kids-ID (deze worden door de leiding bijgehouden tijdens het kamp en
afgegeven bij aankomst) Geen Kids-ID= niet mee!
● Eventuele medicatie (gelieve deze ook af te geven aan de leiding bij
aankomst)
● Een goed humeur en een grote glimlach :)
(Gelieve alle dingen die je welp meeneemt op kamp te naamtekenen, dit maakt het
voor de leiding een stuk gemakkelijker om op het einde van het kamp de eigenaar
van alles terug te vinden.)

Wat nemen we NIET mee op kamp:
● Snoep (indien de leiding er toch vindt, zal het afgenomen worden)
● GSM, Ipad of andere dure elektronica (de leiding is altijd bereikbaar op hun
gsm)
● Dure dingen neem je mee op eigen risico. Je bent op scoutskamp dus er durft
wel al eens iets te sneuvelen. Dure kleren, zonnebrillen, horloges,... laat je
beter thuis!

Ook willen we vragen om iets van verkleedkledij mee te geven voor uw welp in het
thema: superhelden. Dit mag creatief zijn, u hoeft hier zeker en vast niet veel geld
aan te geven.

Neem ook geen al te grote valiezen mee, je hebt niet je volledige kleerkast nodig!
Een trekrugzak van 50l is ideaal. Vergeet niet dat je welp deze zelf moet kunnen
dragen.

Ziekte & Gezondheid
Mogen wij vragen als uw welp eventuele allergieën heeft of bepaalde medicatie
moet nemen dit via mail reeds aan te geven. Zo kunnen de leiding/ fouriers hiermee
rekening houden bij de kampvoorbereidingen.

Nog een warme oproep: Vergeet niet om tijdig de individuele steekkaart (handleiding
is bijgevoegd in mail) van jullie welp in te vullen! Deze informatie is heel belangrijk
voor kamp. De documenten worden enkel door de welpenleiding bekeken indien
nodig!
In het geval van financiële moeilijkheden, kunnen we steeds een aanvraag bij het
OCMW voor de gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld indienen. Dit
gebeurt in alle discretie.

Zijn er nog zaken onduidelijk, zit je nog met vragen of bedenkingen, dan mag je de
takleiding altijd contacteren.
Pieter-Jan Warnez (Akela): 0472 38 21 76
Emiel Maes (Raksha) : 0484 59 30 33
of stuur een mailtje naar: welpen@scoutstielt.be
Een stevige scoutslinker,
Bagheera, Wontolla, Mor, Tabaqui, Baloe, Oe, Ikki, Jakala, Akela & Raksha

