


DE WELPEN GAAN OP WERELDREIS 

Ola, como estas? Salaam Aleikum? How are you today? 

We gaan samen een reis rond de wereld maken. Van 

Marokko tot China tot Engeland tot België, zelfs tot in 

Mexico! Want na zo een lange lockdown hebben we 

veel reisjes in te halen. Kom we zijn ermee weg! 

Adres 

Looikesstraat 4, 3190 Boortmeerbeek 

Hint hint: Het is altijd leuk om kaartjes te ontvangen.  

Indien je ook graag een kaartje ontvangt van je welp 

op wereldreis, gelieve dan enveloppen en zegels mee 

te geven. Schrijf ook het adres op de enveloppen. 

Misschien ontvangen jullie wel een kaartje uit het 

verre China?  

Rugzakken (draag een mondmasker als je komt) 

Je kan de rugzak 30/6 afzetten op de scouts tussen 15u 

en 16u30 aan de scouts. (meulestedekaai 30 9000 Gent) 

Rugzakken kan je 14/7 komen halen tussen 14u&16u.  

Prijs 

Een welpen kamp kost €65 of €25 sociaal tarief. 

Dit kan je overschrijven naar 

BE42 0689 0002 6954  

Mededeling: naam welp-grootkamp 2021 

Breng dit zeker in orde voor het kamp 

Cash bij afzetten rugzakken kan ook. Maar liefst 

overschrijven. 

Vertrek (draag een mondmasker als je komt) 

We spreken af aan het station Gent-Dampoort op 7/7/2021 

om 9u20. Kom op tijd. Onze trein vertrekt om 10u02.  

Aankomst (draag een mondmasker als je komt) 

We komen terug op 12/7/2021 in Gent-Dampoort om 14u20.  

Indien dit later is door vertragingen houden we jullie via sms 

op de hoogte.  

Wat neem je mee in je rugzak? 

• Matje 

• Slaapzak (eventueel hoofdkussen) 

• Knuffel 

• Zaklamp, echt handig! 

• Kleren voor 6 dagen: Zeker een regenjas, dikke trui, 

lange broek, short, reserve kleren, ondergoed en 

sokken 

• Een outfit die vuil mag worden.(heel vuil spel) 

• Scouts outfit en DAS!!! 

• Wandelschoenen: best aandoen bij vertrek 

• Andere schoenen: sneakers, botten, sandalen, kies 

maar. 

• Warme pyjama, het kan sterk afkoelen in de nacht 

• Boek, strip,.. Voor vrije momenten 

• Neem niks mee dat dierbaar is want je kan het 

verliezen en het is je eigen verantwoordelijkheid. 

• Vuile was zak 

• Zwemgerief en handdoek!! 

• Petje tegen de zon, zonnebril 

• Zonnecrème!!! 

• Handdoek voor te douchen 

• Gamel/ bord, beker, bestek, drinkbus, brooddoos: zet 

overal je NAAM op!!!  

• Toiletzak: zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, 

washandje, deet,… 

• Lunchpakket voor de eerste dag! In een klein rugzakje 

dat je gemakkelijk ZELF kan dragen! 

• Kids ID, Buzzy pas, (geef dit aan de leiding bij vertrek) 

• Outfit in thema: KIES MAAR, leef je uit (alle films of 

landen of kies er 1 uit) wees creatief en verras ons. 

Films: Aladin, Mulan, Harry Potter, De kampioenen, Coco, De 

oscars awardshow 

Landen: Marokko, China, Engeland, België, Mexico, 

Verenigde staten 

BELANGRIJKE TO DO’S VOOR VERTREK 

Doe nog een luizen check voor vertrek 

Geef zeker allergieën, ziektes, belangrijke informatie over je welp 

door aan de leiding voor vertrek.  

Controleer de medische fiche: ga naar groepsadministratie. (lukt 

dit niet sms de leiding) 

Takleiding: Marie Defoort (hathi/nala) +32 487 38 20 48 

Heb je nog vragen? Stuur me een berichtje! 

Groepsleiding 

Lore: +32 478 04 76 64 —— Marjon: +32 492 88 69 46 

Videos/foto’s —> @scoutsmeulestede  instagram/facebook 


