Welpenkamp 2018
Beste ouders, beste welpen,
Naar zeer goede gewoonte gaat scouts Knokke deze zomer terug op kamp. Het belooft dit
jaar wederom een topeditie te worden. Om jullie helemaal voor te bereiden op een
legendarische week volgt hier een brief met alle info en uitleg die jullie nodig zullen
hebben.
De laatste avond van het kamp valt samen met de finale van het wereldkampioenschap
voetbal. Wij vonden het dan ook meer dan gepast om hier ons thema van te maken tijdens
het kamp. Neem dus je coolste voetbal outfit en je zotste spelerskennis zeker mee!
Wanneer gaat het kamp door?
We spreken af op maandag 9 juli om 8u30 in het station van Knokke. Wij gaan naar het
huisje met het openbaar vervoer. We zullen voor de middag aankomen, dus jullie hebben
geen lunchpakket nodig.
Wij plannen om op maandag 16 juli om iets voor 16u in het station van Knokke aan te
komen. De gasten kunnen daar opgehaald worden. De bagage zal eventueel met de
camion terug naar Knokke komen. Deze kan in dat geval in de scouts opgehaald worden.
Wat moet een goede welp allemaal mee hebben op kamp?
-

Verse kleren, vooral onderbroeken en kousen zijn belangrijk. Jullie voorzien ook
best wat regenkledij.
Stevige schoenen
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, douchegel, shampoo, handdoek,…)
Slaapuitrusting (slaapzak, matje, kussen, knuffel, …)
Zaklamp
Identiteitskaart
Zwemgerief
Voetbal verkleedkleren

Wat is er in de verste verte niet te vinden in de bagage van een welp?
-

Snoep, koekjes, chips, frisdrank, …
Gsm, gameboy, psp, horloge, …
Alles wat je niet kwijt wil of vuil wil maken.

Indien de leiding toch nog dingen vindt die jullie niet bij mogen hebben, zullen we dit
afnemen en op het einde van het kamp terug geven.
Belangrijke informatie voor de ouders.
Het adres van onze verblijfplaats is Kerkwegel 24, 9820 Melsen. Wij zullen jullie post door
geven aan de welpen. Verder kost het kamp €115. Jullie kunnen dit cash betalen bij
vertrek of voordien overschrijven naar BE03 0682 0226 0484 met de vermelding
“Inschrijving <naam welp> welpenkamp”.
Nu kunnen jullie volledig voorbereid op kamp vertrekken. Hopelijk zien we jullie allemaal in
perfect uniform op 9 juli aan het station van Knokke.
Sportieve groeten en stevige linker,
Baloe, Chill, Raksha, Baghera en Akela!

