
 

 

 

 

 

Welpenkamp 2017 : oma en opa in 

Zwijndrecht 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
Geachte Welp , 
 
Het is met grote blijdschap dat wij u kunnen meedelen dat er na lang wachten toch 

nog een plaats voor u is vrijgekomen in ons resort “De Zwijntjes”. 

Wij, het team vrijwilligers, heten u vanaf 3 juli 2017 van harte welkom te 

Zwijndrecht. 

 

Zoals u al weet uit onze brochure staan wij bekend om onze uitstekende service en 

originele activiteiten. Maar omdat wij weten dat uw geheugen niet meer één van de 

jongste is, zullen wij ze hier nogmaals kort samenvatten. 

 

Praktisch als we zijn, beginnen we bij de basics. 

Drie maal per dag krijgt u van ons keukenteam een maaltijd voorgeschoteld. 

Daarnaast bieden wij rond 16u een kleine versnapering aan. 

’s Avonds zorgen wij ervoor dat u comfortabel in uw bed wordt gestopt. Kleine 

opmerking : breng wel uw eigen bed mee! (wegens besparingen kunnen wij deze 

service niet meer aanbieden.) 

s’ Ochtends komt het team u goedgezind en met een stralende glimlach wekken 

met de meest rustgevende streepjes muziek, zodat u zeker met het juiste been uit 

bed stapt. 

 

In de loop van de dag vermaken wij u met allerlei activiteiten zowel op het terrein 

als op verplaatsing . Enkele voorbeelden hiervan : 

 

× Een heus petanque – toornooi 
× Een cinema-avond (uiteraard met popcorn) 

× Aqua gym 
× Een quiz / bingo avond 

× Aangepaste lichaamsbeweging 
×  …. 

 
Dit is slecht een beperkte lijst natuurlijk want we willen niet alles verklappen. 
 
Wij, het hele team hier, kunnen u 1 ding beloven : het wordt de tijd van uw (nog 
korte) leven.  
 
Bedankt dat u voor onze organisatie heeft gekozen. Wij kijken uit naar uw komst, 

tot binnenkort ! 😊   
 
 

 



Algemene info 

Waar : KSA-lokalen te Richard Orlentstraat 43, 2070 Zwijndrecht 

Wanneer : Het kamp start op maandag 3 juli om 11u op de kampplaats. Op zondag 9 

juli mogen de ouders hun welp terug komen ophalen om 12u. WIJ VOORZIEN EEN 

LEKKER MIDDAGMAAL VOOR IEDEREEN! ALTIJD WELKOM VOOR EEN LEUKE BABBEL! 

Graag bij de inschrijving vermelden of jullie mee eten en met hoeveel  

Inschrijven : Voor 15 juni via mail naar welpenleiding@krikobea.be en gelieve tegelijk 

het bedrag van 90euro te storten op het rekeningnummer: BE52 7340 1041 7809 met 

vermelding van je naam en tak. 

Verkleedkledij : Vraag je oma en opa tips want er wordt een prijs voorzien voor de best 

verkleedde welp!  

Wil je een brief schrijven naar je welp? Stuur ze naar KSA-lokalen te Richard 

Orlentstraat 43, 2070 Zwijndrecht.  

Wat neem ik mee : (ALLES VAN EEN NAAM VOORZIEN!) (zie ook algemene 

materiaallijst) 

 Slaapgerief: pyjama, kussen, knuffel 

 Wasgerief: washandje, handdoek 

 Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, shampoo, kam 

 Zwemgerief: Neem je bandjes zeker mee! 

 Schoeisel: sportschoenen, sandalen, waterschoenen, ... 

 Ondergoed + kousen 

 T-shirts + korte broeken/rokjes 

 Warme kleding: pulls, lange broeken 

 Regenkledij 

 Linnenzak (voor de vuile/gedragen kledij) 

 Zonnecrème (de leiding zal ook genoeg zonnecrème voorzien), petje 

 Rugzakje 

 Eventueel boekje/strips voor tijdens de platte rust 

 Matje/veldbed/luchtmatras 

 Slaapzak 

 Schrijfgerief, briefpapier, postzegels, enveloppen, adressen van de ontvangers  

 Kids-ID 

 Een beker voor je valse tanden 

 EN ZEKER JE GOED HUMEUR!!!!!!! 

 

Wat laat ik thuis : 

 Gsm, tablet, Nintendo, horloges, juwelen, … 

 Mama en papa 

 Snoep (!) 

 Heimwee, slecht humeur en regenweer 
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Nog vragen : 

Indien er ouders eventueel een huisbezoek van de leiding i.v.m. het kamp of gewoon 

extra uitleg willen, contacteer dan gerust de leiding via mail (welpenleiding@krikobea.be) 

of via telefoon. Wij maken graag tijd voor jullie vragen.  

 

Nummers van de leiding voor noodgevallen :  

Shere Khan: 0474/602851 

Bagheera: 0496/715801 

Akela: 0492/921972 

Baloe: 0470/527003 

Raksha: 0486/718945 
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