
Beste welpen en ouders 

De welpenleiding presenteert u de langverwachte mededeling over het welpenweekend dat zal doorgaan van 

14/02 – 16/02!  

We verwachtten elk lid op vrijdag 14 februari aan de Rozenhoed. We spreken af rond 17u45 en beginnen onze 

tocht om stipt 18u00. Stiptheid wordt erg gewaardeerd en is een belangrijke eigenschap voor een scout! Ouders 

kunnen wij jammer genoeg niet meenemen op weekend 😉! Zorg ervoor dat je welp zijn/haar bagage zelf kan 

dragen!  

We verwachten de ouders zondag 16/02 rond 11u00 aan de …-lokalen. Hier kunnen jullie je welpen ophalen van 

hun allereerste kei zotte kamp! De locatie blijft momenteel nog even geheim, maar deze wordt zeker nog 

doorgestuurd (enkel naar de ouders natuurlijk, voor onze welpen blijft het TOP SECRET)!    

Voor het weekend, alles inclusief, (van lekkere snacks tot toffe verrassingen) vragen wij een prijs van  €35! 

Verdere info omtrent betalingen en inschrijven volgt via een persoonlijke mail die gestuurd zal worden vanaf ons 

welpenadres.  

Wat moet je meenemen? 

De welpenleiding zal zeker en vast nog enkele dingen vergeten zijn in dit lijstje. Daarom zullen wij je de 

komende weken goed voorbereiden op hoe een echte scout zijn rugzak maakt en wat hij allemaal eigenlijk 

nodig heeft. Be prepared!  

Wat moet ik meenemen van slaapgerief?  Hoeveel sokken en hoeveel kleren moet ik 
meenemen?  

 Warme slaapzak 
 Matje 
 Pyjama  
 Je allerliefste en leukste knuffelbeer 
  Onesie  

 Regenkledij 
 Vééél kledij 
 Vééééél ondergoed  
 Véééél sokken 
 Stevige stapschoenen  

Wat moet er in mijn toiletzak?  Wat kan ik als extra meenemen?  

 Tandenborstel + tandpasta 
 Handdoek + washandje 
 Shampoo  
 Haarborstel 

 Zaklamp 
 Fluohesje 
 Verkleedkledij (thema jungle, dieren,…) 
 Medicatie indien nodig (verwittig zeker 

op voorhand de leiding!) 
 Trekrugzak (indien mogelijk) 

 

 

Wat moet je niet meenemen?  

 GSM (geen nieuws = goed nieuws) 

 iPod, iPad, etc… 

 Gameconsoles  

 Dure apparaten (wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan je voorwerp!) 

 Snoep of koeken van thuis (wij zorgen dat er koeken en snacks voorzien zijn, deze hoeven dus zeker 

niet meegenomen worden) 

Medische fiches 

Mogen wij ook vragen aan de ouders om voor ons weekend de medische fiche nog in te vullen? Dit is heel 

belangrijk voor moest er iets gebeuren. De uitleg voor hoe je dit moet doen, kan je online terugvinden. Als je 

nog vragen hebt, kan je altijd een mailtje sturen naar welpen@scoutsengidsenlievegem.be! 


