
W E L P E N

KUKELEKUUUUUUUUUUUU
WOW! seg! Is het al 07u00???? Wat een luide wekker! 

Jullie zullen hier jammer genoeg gewoon aan moeten worden, want Boer Jan en Boerin Irma

hebben ons gevraagd om deze zomer op hun erf te letten. Als echte Welpen hebben wij hier

natuurlijk JA op gezegd, en hebben wij hen beloofd dat wij de koeien en kippen van eten zullen

voorzien, het maïs water gaan geven en het veld zullen omspitten. 

Om dit jaar als echte boer of boerin op kamp te kunnen gaan, zullen jullie je goed moeten

voorbereiden: 

Stap 1: de mama of de papa moet het voorwoord hééééél goed lezen. Daarin heeft de

boerenbond alle belangrijke informatie neergeschreven voor dit boerenkamp.

Stap 2: op dag van vertrek geven jullie aan de leiding een plastieken mapje af, met daarin je

kids-ID, 1 mondmasker (en een briefje voor je welpje dat wij kunnen afgeven bij heimwee).

De medische fiche is in het begin van het jaar al digitaal ingevuld, dus dit hoeft nu niet meer te

gebeuren. We vragen wel om deze voor de zekerheid nog eens na te kijken op Stamhoofd of

deze helemaal compleet is.



Stap 3: wat is het aller belangrijkste wanneer je 7 dagen lang een boer of boerin moet zijn???

DE OUTFIT, natuurlijk! Vergeet dus zeker jullie beste boeren of boerinnenkostuum niet als je

je zak aan het maken bent. 

Daarnaast moeten jullie ook een witte T-shirt meenemen die 

echt heeeeel vuil mag worden.

Boeren en boerinnen kledij lijkt allemaal zo hard op elkaar, dat 

het van groot belang is om in ELK kledingstuk een naam te zetten!

Stap 4: als echte boeren en boerinnen slapen wij dit jaar natuurlijk in ………………… TENTEN!!

Zorg daarom voor lekker warme kleren voor de nacht, en slaap bij voorkeur op een veldbedje.

 

Stap 5 (de belangrijkste stap!!): wij verwachten jullie 3 juli om 15u00 op de kampplaats: Rue

de la croix 30, 4560 Ocquier (50.390741,5.408560). 

9 juli om 12u30 mogen jullie weer naar huis om jullie slechte manieren weer af te leren ☹ 

dikke kussen en tot snel,

Boer Lenny, Senne, Jesse en Ian

Boerin Chiqui en Esmee  


