
Aloha
Welpen!

Van 3 tot 9 juli 2022

WELPEN KAMP 2022

De tijd is eindelijk weer aangebroken om

samen op kamp te vertrekken! De leiding

kijkt er alleszins al super hard naar uit. Dit

jaar gaan we helemaal voor zon, zee en

strand, dus breng zeker genoeg

zonnecrème mee. 

 

Zoals je ziet is de leiding al helemaal

voorbereid om jullie te ontvangen: 

 

 

 

 



Wanneer vertrekken we op dit super
mega kamp?

Jullie worden op 3 juli verwacht op 13 u op onze

kampplaats. Dit jaar zal het kamp doorgaan bij het

lokaal van Chiro Merelbeke Scheldebloem op het

adres: Kloosterstraat 21a, 9820, Merelbeke
 

 

 

Ik wil nog niet naar huis, maar
wanneer mogen mijn mama en papa

komen?
Jullie kunnen terug opgehaald worden op 9

juli op hetzelfde adres om 11 u.  

Hoe schrijf ik mijn kind in voor het
kamp?

 

 

 

 

 

 

Inschrijven kan door:
 

-  €115 over te schrijven naar de Welpen rekening

rekeningnummer: BE91 1030 5158 5476

- Mededeling van overschrijving: Welpenkamp + naam welp

Nummer van de Leiding:
Emma Van den Kerchove: +32 471 43 11 78

Manoe Vanbelleghem: +32 478 20 28 24



Wat nemen jullie mee?

 

Slaapzak

Matje 

Pyjama

Knuffelbeer

Stevige stapschoenen

Vrijetijdsschoenen

Kousen en onderbroeken 

Lange en korte broeken

T-shirts 

Dikke truien 

Zwemkledij 

Regenjas 

Bord, beker en bestek 

Keukenhanddoeken 

Een pot toespijs 

Kleine en grote handdoek 

Washandje(s) 

Tandenborstel en

tandpasta 

Zeep en shampoo 

Slaapgrief

Kledij

Eetgerei 

Toiletgrief 

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

Spelconsoles 

Tablets

Wekkers

Uurwerken

Snoep en koekjes

Varia ( Ook zeer belangrijk) 

Wat neem ik niet mee naar het

Hawaii?

Elektronische aparaten 

Tenzij de lievelingssnoepjes van de

leiding 😉 



Tot dan!
kusjes, jullie welpenleiding xo

 

 

 


