Welpen

INFOBRIEF PAASKAMP 2018-2019
Ugh cowboys en indianen,
Ons jaarlijks paaskamp is weer in aantocht! In deze brief vinden jullie alle nodige informatie. De
leiding is er alvast helemaal klaar voor om er een spetterend weekend van te maken!

Praktische informatie
Vertrek (12/04/2019)
We spreken vrijdag 12 april af om 9u45 aan onze lokalen. Wanneer je aankomt ga je langs bij Kaa, zo
kan zij aanduiden dat je aanwezig bent!
Aan Jacala of Raksha geef je je kidsID, een opnieuw ingevulde medische fiche af en indien nodig de
medicatie die je dat weekend nodig zou hebben. We vragen om de medicatie samen met een briefje
af te geven. Op dit briefje schrijf je wanneer/hoe/hoeveel de medicatie moet worden ingenomen,
dan zorgen wij dat dit op de juiste tijdstippen wordt genomen.

Waar gaat de reis naartoe?
Dit jaar zal ons paaskamp doorgaan in Chiro Trefpunt Merelbeke (Kloosterstraat 21A). De
nieuwsgierigen onder jullie kunnen alvast eens een kijkje nemen naar het lokaal op hun site:
https://chirotrefpunt.be/info/ (verhuur < foto’s lokalen).

Terugkomst (14/04/2019)
Zondag 14 april sluiten we ons paaskamp af op de scouts. De terugkomst is voorzien om 16u.
Momenteel is dit nog een richtuur, indien het verandert krijgen jullie nog een berichtje van Raksha.

Kampthema
Dit jaar is ons kampthema: het wilde westen.
Verkleed je als een echt cowboy of indiaan en
kom samen met ons the far west ontdekken!

Inschrijven
Inschrijven kunnen jullie doen door €35 te
storten op het rekeningnummer: BE45 7370 2804
7389, met als mededeling de naam van uw welp
inschrijven kan tot en met 5/04/2019.
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Wat nemen we mee op paaskamp











Een niet te grote valies, alles moet in 1 bestelbusje kunnen! We vragen ook om alles in 1
valies te steken, geen losse stukken.
Slapen
o Luchtmatras of matje (pomp indien luchtmatras)
o Slaapzak
o Kussentje
o Knuffel
o Toiletzak
o Tandenborstel
o Zeep
o Tandpasta
o Washandje en handdoek
o Kam/borstel
o Voor de meisjes: rekkertjes/speldjes/spray tegen de knopen
Kleren
o Een lange broek
o T-shirt met lange mouwen
o T-shirt met korte mouwen
o Warme trui
o Licht truitje
o Pyjama
o 3 onderbroeken
o 3 paar kousen
o Regenjas
o Verkleedkleren voor het thema het wilde westen
Schoenen
o Schoenen om te spelen!
o Pantoffels
Extra
o Medicatie
o Keukenhanddoek
Lunchpakket voor de eerst middag
o Boterhammen/sandwiches in een zakje of folie
o Drankje
o Koek

Noodnummers tijdens het kamp
Raksha: 0477/04.93.07
Kaa: 0499/64.38.39

Vragen?




welpendesperwer@gmail.com
Voor of na de vergadering op zaterdag bij de welpenleiding
Bellen/sms naar Raksha (0477/04.93.07)

Veel enthousiaste groetjes,
Hathi, Tabaqui, Shere Khan, Darzee, Dahinda, Jacala, Rikki, Kaa en Raksha
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