Groot kamp Welpen
2021

Liefste Welpen
Dit jaar trekken we naar een veel warmer land dan België. Een land dat bekend
staat om zijn sombrero’s, nacho’s met heerlijke dipsaus en taco’s met guacamole.
Bereid jullie voor op veel gedans, leuke muziek en hete pepers. Dit jaar gaan we
namelijk naar….. *tromgeroffel*

MEXICO
Haal jullie beste Spaans en je ukelele al maar boven om samen met ons een
groots avontuur aan te gaan.
Hopelijk tot snel!!
Tibo, jinner Stannie, Tess, Michiel, Ashley en Thibaud

Praktische informatie (voor de ouders)
Vertrek/ Aankomst
We vertrekken op vrijdag 23 juli aan het station van Ieper om 9u. We komen op vrijdag
30 juli om 17u toe, terug aan het station. (Houd de website en de Fb-pagina in de gaten
voor eventuele vertragingen of wijzigingen.)
Bij het vertrek zullen we de identiteitskaarten verzamelen. Indien uw zoon/dochter iets
van medicatie dient te nemen, kan u deze overhandigen aan ons aan het station en vooraf
eventueel al eens melden door een mailtje te sturen.

Inschrijven
Inschrijven kan door te bevestigen tijdens de kampinschrijving op de vergadering of door
een mailtje te sturen naar welpenscoutsieper@gmail.com . Dit kamp heeft de prijs van
120,- EUR en dit dient voor 25 juni gestort te worden op het volgende rekeningnummer:
BE96 4648 3251 7105 + vermelding: Kamp 2021 + naam Welp (waarbij naam Welp
vervangen wordt door de naam van uw zoon of dochter).
Aangezien wij ons vlees op voorhand moeten bestellen en wij er zeker van willen zijn dat
uw kind niks te kort komt, zullen wij een meerprijs van 20 euro aanrekenen wanneer het
kampgeld niet op tijd wordt overgeschreven.
Mogen wij erop rekenen dat dit door u gerespecteerd wordt? Uiteraard wordt u indien
nodig door de takleiding herinnerd via mail, om u niet op kosten te jagen.
Dit is enkel een preventieve maatregel om voor ieder kind voldoende vlees te kunnen
voorzien (in het verleden hadden we hier al problemen mee..).
Achter komen op of eerder vertrekken van kamp zal opnieuw niet toegelaten zijn om zo
de bubbels te behouden.

Wat neem ik mee in mijn rugzak?
(tip, ook niet te veel 😉 )
●

Picknick voor de eerste middag!! Snoep en chips die overblijven bij aankomst op
de kampplaats worden aan de leiding afgegeven en opgegeten.

●

Kledij:
Voldoende kousen
Ondergoed voor 7 nachten (en een reserve)
Pyjama
Degelijke stapschoenen en sportschoenen
Speelschoenen/ schoenen die mogen vuil zijn
Zwemgerief (jongens: geen short met zakken en niet langer dan de knieën)
Regenkledij en kledij die vuil mag worden/ kapot mag
Broeken (kort & lang)
T-shirts
Truien

●

Toiletgerief:
Washandjes
Badhanddoek
Zeep en shampoo
Tandenborstel, tandpasta
Kam/borstel
Zonnecrème!
(Lippenbalsem)
Spray/stick tegen de insectenbeten
Zakdoeken

●

Allerlei:
Zonnebril, zonnepet/zonnehoed
Slaapmatje
Slaapzak, kussen, knuffelbeer
Linnenzak/plastiek zakken voor vuile was & schoenen
Zaklamp
Minstens 3 keukenhanddoeken (Zet jullie naam er op)!!
Postzegels, enveloppen adressenlijst, briefpapier (als je een brief wil schrijven)
Leesboek, stripboek (schrijf je naam erop)
Verkleedkledij thema Mexico
Handig draagrugzakje voor op dagtocht
Zakgeld: maximum 10 euro, netjes opgeborgen in een veilige portefeuille

Geneesmiddelen:
Eventuele medicatie (kan vooraf aan de leiding worden meegegeven, naamtekenen
en dosis op de doos schrijven)
●

●

JULLIE GOED HUMEUR 😊

Wat neem ik zeker niet mee in mijn rugzak
×
×
×
×
×

Zakmes (is niet nodig bij de welpjes)
Snoep, chips, drankjes, koekjes… met uitzondering van je picknick voor de eerste dag
Gsm, videospelletjes, elektronische toestellen
HORLOGE
Waardevolle spullen laat je beter thuis, dan kun je ze zeker niet verliezen!
Uniform: perfect in orde

Groene
broek/rok
Beige hemd
Das met
dasring

Een degelijke verzekering voor elk
Daarnaast willen wij u ervan op de hoogte brengen dat voor elk kind - net zoals doorheen
het jaar - een degelijke verzekering (geregeld vanuit Scouts & Gidsen Vlaanderen) is
afgesloten die eventuele lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid dekt.
Medische gegevens
Bij medische problemen wordt door onze leiding geen risico genomen en wordt u kind
indien nodig op tijd naar de arts of het ziekenhuis gebracht. Hiervoor hebben we de
voorziene verzekeringspapieren (in het Frans of Nederlands) mee op kamp.
Dit jaar wordt niet meer gevraagd om een extra medische fiche in te vullen, aangezien wij
medische gegevens digitaal kunnen terugvinden (en op papier meenemen op kamp) op de
Groepsadministratie.
Mogen wij wel vragen deze gegevens nog even te controleren, zodat wij uw kind van de
beste medische zorgen kunnen voorzien.
https://login.scoutsengidsenvlaanderen.be/auth/realms/scouts/protocol/openidconnect/auth?client_id=groepsadmin-productionclient&redirect_uri=https%3A%2F%2Fgroepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be%2Fgr
oepsadmin%2Fclient%2F&state=3f00516d-f413-44e2-b931d976099a53a1&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=3
a8b92e6-769c-41b5-87e2-6217c1f19558

Gedeeltelijke terugbetaling van het kamp
Net zoals bij de tochten kan ook een aanzienlijk deel van het kampgeld teruggewonnen
worden. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden.
●De mutualiteit
Bijna elke mutualiteit voorziet specifieke formulieren waarmee u een deel van het
kampgeld kunt terugkrijgen. Vraag dit formulier aan bij uw mutualiteit.
●De belastingen: fiscaal attest
Ouders van kinderen jonger dan 14 jaar kunnen een belastingsvermindering
verkrijgen. Dit kan na kamp via mail aangevraagd worden bij de groepsleiding.
(groepsleidingscoutsieper@gmail.com)
Na elke tocht voorzien we de mogelijkheid om deze 2 formulieren in te laten vullen door
de (groeps)leiding. Omwille van de aankomst bij het station bij terugkeer zal het laten
invullen van de formulieren niet mogelijk zijn na het kamp. Het eerstvolgende moment
waarop dit wel opnieuw kan is bij terugkomst van overgangstocht op 19 september 2021.

Een extraatje
Ten slotte zijn wij heel fier te melden dat het geld die de leidingsploeg dit jaar inzamelde,
zal worden gebruikt om de kosten van de verzekeringen, materiaal- en personenvervoer
te dekken. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor u zoveel mogelijk gedrukt worden.

Adres
Ouders, tantes, nonkels, vrienden, familie,… kunnen allemaal een brief schrijven naar
jullie lieve welpen via volgend adres:
Scouts Ieper - naam Welp
KSA Lokaal Kronenberg
Vlaamse Ardennendreef 27
9700 Oudenaarde
België
In geval van nood
Je kan de leiding bereiken op kamp in geval van nood op volgende nummers. Hierbij willen
we benadrukken dat dit enkel om hoogdringende redenen is en niet om te horen hoe ze
het stellen op kamp. We brengen u zelf op de hoogte mocht er iets voorvallen.
Ashley Deraedt: 0471/01 33 03
Tess Debrouwer: 0470/25 69 20
Vragen
Stuur gerust een mailtje naar welpenscoutsieper@gmail.com

Tip
Aangezien jullie nu al flinke en sterke welpen zijn, moeten jullie ervoor zorgen dat jullie
zelf jullie rugzak kunnen dragen en hier ook mee kunnen wandelen!
Zorg ook dat alles goed samenhangt, en oefen maar al op het inpakken van de slaapzak en
het matje!
MOGEN WE ER NOG EENS OP HAMEREN ALLES TE NAAMTEKENEN!

Tot op kamp!
Jullie liefste leiding en jinner
Thibaud, Michiel, Tibo, Tess, Ashley en jinner Stannie

Praktische informatie (voor de Welpen)
Avondlied
Inzetten: O heer zing nu
O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, de duister klom
De winden doorruisen de bomen
en
verre
sterren
staan
alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!
Scouts en leiders knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen neer
en
sterren
staan
al
teder
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.
Slaapwel

Liedje voor het eten
Inzetten: voor spijs en drank zing nu
Voor spijs en drank (klap, klap)
Voor dagelijks brood (klap, klap)
Voor spijs en drank en dagelijks brood
Voor spijs en drank en dagelijks brood
Voor spijs en drank en dagelijks brood
Bikke bikke bik! Hop hop hop!
Bikke bikke bik! Hop hop hop!
Biiiiiiik! Hop!
Smakelijk

Kleurplaat

