
Kamp Welpen 2022 
Scouts en Gidsen Keerbergen VZW   

 

 

 
 
Algemene info 
 

• Wanneer:  
20 juli 2022 - 28 juli 2022 
 

• Vervoer :  
Heen: bus om 10u aan The Lake 
Terug: welpen worden opgehaald door de ouders op het kampterrein 
(we spreken af aan de kerk van Wirtzfeld om 17U) 
 

• Waar :  
Wirtzfeld 
 

• Postadres :  
           Scouts en Gidsen Keerbergen Welpen 
           t.a.v. naam welp  
           Kirchenseite 8 4761 BULLINGEN (WIRTZFELD)  



Spider-Man, The Hulk, Captain America of Iron Man… ? 
We zijn allemaal superhelden!!! 
Jullie raden het goed! Het thema voor ons welpenkamp wordt ‘MARVEL’! De bazen van 
Marvel zoeken nieuwe superhelden. Jullie zijn uitgekozen voor het selectieprogramma. Een 
kamp vol ontdekkingen van jullie eigen superkrachten staat jullie te wachten. Op het einde 
van het kamp komen we te weten welke patrouille het sterkste superheldenteam heeft 
samengesteld. 
 
Wat moet er allemaal mee in jullie rugzak: 
 

- Volledig scoutsuniform 
- Kids ID, toelating buitenland en medische fiche (individuele steekkaart) 
- 1 slechte keukenhanddoek en handzeep 
- Slaapzak, matje (geen veldbed!) en eventueel een kussen 
- Warme kledij 
- Regen kledij 
- Frisse kledij 
- Kleren die vuil mogen worden 
- Sportkleren 
- Stapschoenen  
- Warme pyjama  
- Thema kleren (bv. cape, heldenpak, masker…) 
- Klein rugzakje (voor op de dagtocht) 
- Zwemkledij (+ waterschoenen) en handdoek 
- Zonnecreme en pet/hoed en zonnebril  
- Ondergoed en kousen 
- Linnen zak voor vuile was 
- Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zakdoeken, muggenspray, washandje, 

biologisch afbreekbare zeep/shampoo, eventueel medicijnen…) 
- Zaklamp en drinkbus 
- Pen, papier/kaartje(s), envelop, postzegel  
- Boekje(s)/Strip(s) 
- Goed humeur 
- Gamel, beker en bestek 
- Pot choco, confituur of speculoospasta 

• Liefst alles in 1 valies met overal de naam op! 
 
Wat laten jullie best achter in de thuisbasis: 

- Geld 
- Pestgedrag 
- Elektronica (inclusief horloge) 
- Grote hoeveelheden snoep 
- Zakmes, bommetjes en ander gevaarlijk matriaal 

 
 
 


