Beste ouders

JOEPIE, WIJ MOGEN OP KAMP!
Het welpenkamp gaat door en komt ook stilaan dichterbij!
In deze brief vinden jullie alle praktische informatie over dit -ondanks de omstandighedenlegendarische kamp.
Het kamp zal doorgaan van woensdag 1 juli tot vrijdag 10 juli in Gooreind (Wuustwezel).
Het afzetten op kamp zal dit jaar een beetje anders verlopen dan normaal: aangezien carpoolen
absoluut uit den boze is, vragen we u om uw welp zelf te brengen naar het kampterrein. Indien het
door omstandigheden niet mogelijk is om uw welp zelf af te zetten, mag u dit laten weten aan de
leiding en zoeken we samen naar een oplossing. Om de social distance zo goed mogelijk te bewaren
tot het kamp begint, zal het afzetten ook in shiften gebeuren. Verdere info hierover volgt na de
opening van de inschrijvingen.
Ook bij het ophalen volgen we deze regeling.
Bij aankomst kan u ook de kids-ID, medische fiche + medicatieformulier (beide ingevuld!) afgeven.
Wij verwachten de welpen in uniform en gepakt en gezakt met middageten + drinkenbus
.
Adres kampterrein
Scouts Gooreind
Rode Dreef 1
2990 Wuustwezel

Postadres
Naam welp + Scouts Bunt
Scouts Gooreind
Rode Dreef 1
2990 Wuustwezel

Als je welp meegaat op kamp, gelieve dan voor 24 juni de inschrijvingslink die u vindt in de googledrive map in te vullen. Zoals de vorige jaren bedraagt de kampprijs ook dit jaar weer €110. Dit
bedrag kan u storten op het rekeningnummer BE22973374159447, begunstigde Welpen Scouts
Bunt. Vergeet zeker de naam van je welp(en) niet te vermelden.
Moesten er nog vragen zijn, aarzel zeker niet om een mailtje te sturen naar welpen@scoutsbunt.be.
Wij kijken er alvast naar uit!
Groetjes
Akela, Bagheera, Kaa, Hati en Raksha

Wat nemen we mee op kamp? (Zet overal de naam van uw welp in!)
!Corona-gerelateerd!
• Doos zakdoeken
• 2 keukenrollen
• 5 keukenhanddoeken (i.p.v. 1)
• Wasbadje
• Extra badhanddoeken
• 1 tube handgel
• 2 mondmaskers (apart verpakt)
Kamp-gerelateerd
• Speelkledij die vuil mag worden
• T-shirts
• Shorts
• Lange broeken
• Warme truien
• Regenjas
• Ondergoed
• Kousen
• Pyjama
• Verkleedkleren
• Casino
• 2 witte of lichtgekleurde T-shirts die vuil mogen worden
• Bonte avond
• Sportschoenen of gemakkelijke speelschoenen
• Sandalen of slippers
• Stapschoenen
• Rugzakje met drinkbus + brooddoos (mee bij vertrek)
• Een zonnehoedje of een pet
• Zonnecrème
• Muggenmelk
• Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo)
• Grote zwemhanddoek
• Zwembroek of zwemshort
• Handdoeken en washandjes
• Gamel/bord, bestek en beker
• Keukenhanddoek
• Kledij voor vetzakkendag ( kledij die weg mag)
• klakkebuis + VEILIGHEIDSBRIL!
• Medicatie!! (afgeven bij vertrek)
• Luchtmatras / veldbed
• Slaapzak
• Hoofdkussen, knuffel
• Zaklamp
• Schrijfgerei, brievenkaftje met enveloppen, adressen en postzegels
• Boek of strip (voor de platte rust)

Een zakmes meenemen mag maar deze mogen enkel gebruikt worden wanneer de leiding
zegt dat het mag.
Wat nemen we zeker niet mee?
• Elektronica (mp3-speler, gsm, game boy,…)
• Snoep
• Andere waardevolle spullen

