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Dag beste, liefste, tofste Welpen, 

10juli is de beste dag van jullie leven, wij zullen jullie vertellen 

waarom… 

Jullie kijken waarschijnlijk al heel het jaar uit naar die 6 dagen 

scoutskamp, EN TERECHT!! Want dit worden de leukste 6 dagen 

uit jullie leventjes!  

Spijtig genoeg moet onze medeleiding Jean op zwemstage 

waardoor hij ons niet zal kunnen vergezellen ☹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mama, wanneer vertrek ik naar het AARDS PARADIJS? 
 

We verwachten alle welpen woensdag 10 juli om 13u00 aan parking aard. Vandaar uit 

kunnen jullie samen rijden naar de kampplaats. Wanneer het makkelijker is om 

rechtstreeks naar daar te gaan, graag eens verwittigen!  

Het adres van de kampplaats volgt nog.  

 

Ik wil voor altijd blijven, maar wanneer kom ik terug thuis? 

 

Dinsdag 16 juli kunnen jullie de welpen terug ophalen gezond en wel. De ouders 

worden verwacht om 13u op de kampplaats. Zo hebben jullie nog een hele terugrit 

om bij te praten. 😊   



Wat neem je mee naar het AARDS PARADIJS? 
 

Slaapgrief 

□ Slaapzak 

□ Matje  

□ Pyjama 

□ Knuffelbeer 

Kledij 

□ Stevige stapschoenen 

□ Vrijetijdsschoenen 

□ Kousen en onderbroeken  

□ Lange en korte broeken 

□ T-shirts  

□ Dikke truien  

□ Zwemkledij  

□ Regenjas  

□ KLEDIJ DIE VUIL MAG WORDEN!!!  

Eetgerei  

□ Bord, beker en bestek  

□ Keukenhanddoeken  

□ Een pot toespijs  

Toiletgrief  

□ Kleine en grote handdoek  

□ Washandje(s)  

□ Tandenborstel en tandpasta  

□ Zeep en shampoo  

Varia ( Ook zeer belangrijk)  

□ Zaklamp  

□ Zonnecrème, zonnebril, pet  

□ Strips, boeken, gezelschapsspelletjes  

□ Drinkfles 

□ Balpen, papier en een enveloppe voor zij die graag en brief sturen naar het 

thuisfront  

□ Kleine rugzak voor de daguitstap  

□ Klein beetje zakgeld (Wij raden maximum 10 euro aan)  

□ Medicatie, graag vermelden op medische fiche 

Vink mij aan bij de 

laatste check! 



Wat neem ik niet mee naar het AARDS PARADEIS? 
 

Elektronische aparaten  

□ Spelconsoles  

□ Tablets 

□ Wekkers 

□ Uurwerken 

Snoep en koekjes 

Tenzij de lievelingssnoepjes van de leiding 😉  

 

Hoe schrijf ik mijn kind in voor dat aarde ding? 
 

Inschrijven doe je makkelijk via een overschrijving. 

Bedrag: € 110 

Naam rekening: Welpen Scouts Aalter 

Rekeningnummer: BE91 1030 5158 5476 

Mededeling: Welpenkamp + Naam welp  

 

 

 

 

 

 


