
 
 

 
WELPENKAMP 2022 

DRAKEN EN KASTELEN 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



Thema 
We nemen jullie mee naar de middeleeuwen. De tijd waarin we 
leven in kastelen en vechten tegen draken en rovers. Jonkvrouwen 
en ridders, maak jullie klaar om in de teletijdmachine te kruipen en 
terug in de tijd te reizen. Oefen alvast maar eens met jullie zwaard 
(geen echt natuurlijk!) en bereid jullie voor om onze burcht te 
beschermen! 
 

 
Praktisch 
Het station ligt een beetje ver van de kampplaats, daarom vragen we of de ouders de leden 
naar de kampplaats bij Poperinge willen brengen. We verwachten jullie op vrijdag 1 juli tussen 
9u – 9u30 op de kampplaats zelf. Afhalen kan op donderdag 7 juli om 14 uur.  
Alle leden moeten zeker hun kids-ID meenemen en kijk ook eens na of de individuele 
steekkaart al is ingevuld of nog aangepast moet worden. Dit kan via de groepsadministratie 
zoals hieronder beschreven. 
 
 
 

 
  



Adres 
Het dorpshuis Haringe 
Moenaardestraat 95 
8972 Roesbrugge-Haringe 

 
Briefjes zijn altijd welkom! Vermeld naast het adres zeker de naam + Welpen + Scouts JFK 
Menen. 

 
 
Inschrijven 
De prijs voor het kamp is 110 euro, alles inbegrepen. Broers en/of zussen kunnen op kamp 
gaan met korting, €5 korting voor het tweede kind en €10 voor het derde. We vragen om over 
te schrijven voor 15 juni op het rekeningnummer BE35 0682 0654 3137. 
Vermelding: Voornaam + Achternaam + Welpenkamp 2022  
(Bijvoorbeeld. Iebe Vandewalle Welpenkamp 2022)  
 
 
 

Dagverloop 
 

o 8U – 8U30 Welgezind opstaan + kleren aandoen 
o 8U45  Formatie in nesten 
o 9U  Ontbijten + tandjes poetsen 
o 10U  Eerste spel van de dag 
o 12U  Middageten 
o 13U  Terug op krachten komen door een strip te lezen, een dutje te doen… 
o 14U  Super leuke middagactiviteit 
o 16U  Tijd voor een vieruurtje! 
o 16U30  Nog leukere middagactiviteit 
o 18U  Warme maaltijd 
o 20U  Laatste activiteit voor het slapengaan 
o 21U  Ridders en jonkvrouwen trekken naar dromenland 

 

  



Wat neem ik mee in mijn rugzak? 
Tijdreizigers mogen natuurlijk niets vergeten mee te nemen naar het verleden, maar let op 
dat je rugzak niet té zwaar is voor onze teletijdmachine. Om jullie een beetje te helpen hebben 
we hieronder een overzicht gemaakt van wat jullie allemaal nodig hebben. 
 
BELANGRIJK 

o Scoutsdas MET naam!!! 
 
Wasgerief 

o Handdoeken (groot en klein) 
o Tandenborstel en tandpasta 
o Kam/borstel 
o Toiletzak 
o Shampoo + zeep 
o Zonnecrème   

Kleding (die vuil mag worden!) 
o Kousen/sokken  
o Ondergoed 
o T-shirts 
o Truien 
o Broeken/shorts 
o Regenjas 
o Stevige wandelschoenen 
o Speelschoenen 

Slaapgerief 
o Slaapzak 
o Pyjama 
o Knuffeltje 
o (Matje)  

Diversen 
o Bedovertrek  
o Zakdoeken 
o Linnenzak voor vuile kleren 
o Keukenhanddoeken (2) 
o Zwemgerief 
o Balpen, briefpapier, postzegels en enveloppen  
o Drinkfles 
o Zaklamp 
o Muggenmelk 
o Verkleedkleren (prinsessen, ridders, draken, wees creatief met het thema!) 
o LEIDINGVERWENPAKKETJE ! 
o Kids-ID  

Zorg voor een goede rugzak die elke welp zelf kan dragen op de rug. 
Naamteken al je gerief!!!!!!!!! 



 

Wat neem ik niet mee? 
o Technische snufjes zoals GSM’s, tablets of speelcomputers, die waren er nog niet in 

die tijd, die nemen we dus niet mee! 
o Huisdieren 
o Snoep en koeken (op eigen risico, de leiding eet dat ook graag ;) ) 

 

 
Wat steek ik erin als ik plaats over heb? 

o Speelkaarten, uno of een ander spelletje 
o Boek/strip 
o Een liefdesbrief voor je favoriete leid(st)er  
o Een baksteen 

 

 
Huisbezoek/contact 
Als er nog specifieke vragen of bezorgdheden zijn, kan je ons steeds contacteren of kunnen 
we eens op huisbezoek komen. 
welpenscoutsmenen@gmail.com 
 
Iebe Vandewalle (takleider)  0483 37 20 67 
William Desmedt   0496 06 09 63 
Victor Bulckaen   0492 87 66 68 
Emma Ostyn    0496 29 38 40 
Aurélie Devloo    0468 10 03 53 
Marten Dehaene   0472 63 79 64 
Mauro Vanfleteren   0477 56 95 79 
 
 
 
Wij zien het alvast zitten en kunnen niet wachten om met jullie op kamp te vertrekken!!! J  
 
Stevige Linker 
Iebe, William, Victor, Emma, Aurélie, Marten en Mauro 

 
 
  



 
Tekening 
 

 


