Welpenkamp 2018

Inleiding
Dag lieve welpjes!
Zoals de vorige jaren gaan we ook deze zomervakantie op een supervet kamp!!
Deze keer gaat het wel een beetje een speciaal kamp zijn, want dit jaar is het
thema DISNEY! Neem je scoutshemd aal maar bij de hand en zorg dat je
bagage klaarstaat want we gaan een niet te vergeten kamp tegemoet!!

Praktisch
Wanneer?
Op dinsdag 24 juli om 10 uur worden de welpen verwacht, waar ze een dikke week later
dinsdag 31 juli om 12 uur weer mogen worden opgehaald.
We raden aan om ze veel mogelijk te carpoolen.
In de onderstaande link vindt u het carpoolbestand dit kan een handig hulpmiddel zijn:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19m3zgQjqVyjDIITAnMMFXSgPcpMG8zqWGIFlOOV6PY/edit#gid=0

Waar?
Het kamp gaat door in de Sleutelbloemstraat 9-11, 9040 Gent – Sint-Amandsberg.
Er zullen duidelijke bordjes op de weg hangen die de weg zullen wijzen. Als u problemen
hebt met het bereiken van het kampterein, kan u altijd naar de leiding bellen.

Wegbeschrijving:
Postadres:
Scouts wijnegem
< naam welp >
Sleutelbloemstraat 9, 9040 Gent

Inschrijvingen:
De kamprijs bedraag … euro
Inschrijven doet u door te storten op het
rekeningsnummer BE63 7785 9237 4308 met
vermelding van de naam van de welp!
Dit is heel belangrijk, als er geen naam op staat
zorgt dit voor onnodige complicaties. Als u het
bedrag hebt gestort op de boven staande
rekening gelieve dan ook een mail te sturen om
dit te bevestigen naar:
welpen@scoutswijnegem.be
Inschrijven kan tot ten laatste 01/07/2018.

Financieel
Wat kost zo’n Disneyreis zoal? Een overzicht:
- Eten: ± € 6 per dag
- Verblijf: huur, water, elektriciteit, etc.
- Extra: spelmateriaal, activiteiten, benzine foeriers etc.
- Daguitstap
- Kampaandenken

€ 40
€ 35
€ 15
€5
€ 20

Totale kampprijs

€ 115

individuele steekkaart:
Gelieve online te bevestigen of deze nog up-to-date is, zo niet deze aan te passen.
Op scoutswijnegem.be vindt u uitleg over hoe u dit kunt doen. U hebt het lidnummer van uw
welp nodig, deze vindt u eveneens terug op de site.
Indien u vragen hebt of moeilijkheden ondervindt, kan u mailen naar:
groepsleiding@scoutswijnegem.be

Contact:
In geval van nood kan u ons altijd bereiken op de volgende gsm-nummers:
LEIDING:
Chil: +32 476 51 61 77
hathi: +32 471 99 13 93
Akela: +32 471 44 86 88
Baloe: +32 476 36 11 74

Bagheera:
King Louis:
Shere khan:

+32 489 8996 46
+32 471 45 16 61
+32 479 98 36 73

GROEPSLEIDING:
Katrien Schyvens: +32 499 7572 63
Lauren Simons: +32 472 6107 47
Robbe Van Assche: +32 471 3444 62
Indien u met vragen zit over het kamp, kan u altijd mailen naar: welpen@scoutswijnegem.be

Hoe zit de dag in elkaar voor een Disney figuur?
8u

Opstaan

8u30

Ontbijt

10u

Spel

12u

Middageten

13u

Spel

16u

4 uurtje

16u30 Spel
18u

Avondeten

19u

Spel

20u30 Slaaptijd

Wat neem ik mee op Disney kamp?
Om te slapen:

Om te eten:
Slaapzak

Matje of luchtmatras + pomp
X Geen veldbed
Kussen
Pyjama
Knuffel
Om te spelen
Warme kledij: trui, jas, lange

Bord, beker en bestek
Keukenhanddoek (hoe meer hoe
beter)
Wat je zeker niet mag vergeten:

Zaklamp
Paspoort of kleefbriefje van de
ziekenkas
Een rugzak voor de daguitsap
Zakdoeken

broek
Zomerkledij: T-shirt, short, rok

Hoofddeksel (pet,…)

Ondergoed

Zonnecrème en aftersun

Sokken
Regenjas
Zwemgerief
Speelschoenen en stevige
schoenen
Verkleedkleren
Een witte T-shirt (heel
belangrijk)!!
Om toch een beetje proper te blijven:
Tandenborstel en tandpasta
Washandje en handdoek
Zeep
Zwemhanddoek

Muggenspray (liefst een
muggenroller)
Medicatie  liefst in een
gesloten zakje met de naam van de welp
en de volledige beschrijving van iname
van de medicatie. Gelieve dit bij de
aankomst de medicatie af te geven aan
de leiding.
Zeer belangrijk!!! Zorg dat ALLES (van aftersun tot
medicatie) getekend is.
Hou er ook rekening mee dat kleren enorm vuil
kunnen worden, geef dus absoluut geen goede
kleren mee!

Voilà liefste welpjes, het belangrijkste is gezegd. Wij de leiding kunnen niet wachten om
jullie blije en enthousiaste snoetjes te zien op het kamp!
Dikke kusjes van jullie mega toffe en bangelijkste leiding!!
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