
1.1.1. Wat nemen we mee op kamp? 

Geld voor op kamp 
 
Welpkes: enkel geld voor postkaarten en postzegels (1 
kaart =  0,5 euro, 1 postzegel = 1 euro) 
Leeuwkes: idem 
Jerommekes: idem 
Jongknapen: idem 
Knapen: idem + bedrag dat de leiders nog zullen 
meedelen 
Jong-hernieuwers: idem + bedrag dat de leiders nog 
zullen meedelen 
 
Voor in de valies 
Kledij: 

o T-shirts 
o Truien 
o Korte broeken 
o 1 of 2 lange broeken 
o Ondergoed 
o Sokken 
o Zakdoeken (zoveel mogelijk papieren, dit       

is ook aangeraden door de overheid) 
o Schoenen (meerdere paren) 
o Pantoffels 
o Pet 
o … 

 
Wasgerief: 

o Tandenborstel 
o Tandpasta 
o Zeep of douchegel 
o Washandjes 
o Handdoeken 
o ... 

 
Slaapgerief: 

o Iedereen moet een veldbed of luchtmatras meenemen! De Welpjes en Leeuwkes 
slapen wel binnen maar er zijn geen bedden voorzien op de kampplaats zelf. 

o Slaapzak 
o Hoofdkussen 
o Knuffelbeer 
o Pyjama 

 
 
 



Dagtocht: 
o Rugzak waar zwemkledij, eten en drinken in kan 
o Wandelschoenen of schoenen die goed zitten 
o Drinkbus 
o Zwembroek of zwemshort 
o Badhanddoek 
o Regenjas 
o Plastieken zakken 
o … 

 
Varia: 

o Strips (op eigen risico, dus schrijf er zeker je naam in) 
o Zaklamp (op eigen risico, maar kan wel handig zijn ‘s nachts om het toilet te vinden) 
o Muggenmelk 
o Zonnecrème 
o … 

 
 

 
Corona-gerelateerd 
Verplicht: 

o Mondmasker (vanaf jerommekes, dus NIET voor de welpjes en leeuwkes) 
 

Dit is verplicht vanuit de overheid als we in contact komen met externen of de kampplaats 
verlaten. We vragen dan ook om meerdere maskers (minstens 3)  mee te geven met je zoon 
om heel het kamp door te komen. 
 
Optioneel: 

o Hand lotion (tegen uitgedroogde handen van het veelvuldig wassen) 
o kleine flesjes handgel 

 
Natuurlijk zal de leiding voldoende handzeep en andere hygiëneproducten voorzien 
gedurende het kamp dus is dit niet strikt noodzakelijk. 
 

1.1.2. Wat nemen we zeker niet mee op kamp 

o Snoep              
o Zakmes 
o Alcoholische drank 
o Rookwaren 
o GSM 
o Radio 
o Game-boy 
o … 

 
Voor deze middelen is er een nultolerantie van kracht. Dit wil zeggen als de leiding dit 
ziet of te weten komt dat je het bij hebt, wordt het onmiddellijk afgenomen! Let op! 



De leiding zal terug veel strenger optreden als ze snoep vinden. Neem het dus niet 
mee. Er is genoeg lekkers te verkrijgen dankzij de kookouders. 

1.1.3. Voor de ouders 

o Er is dit jaar geen bezoekdag, dus geef voldoende kledij mee vanaf het begin! 
o Zorg dat in alle kledij van je kind zijn naam staat.  
o Geef geen waardevolle spullen of dure kledij mee. 
o Voor de kleinsten: 

● Etiketten of enveloppen met adressen op.        
● Zeg duidelijk hoeveel en welke valiezen ze mee hebben. 
● Zeg duidelijk waar alles in zit. 
● Tip: maak kleine zakjes met kledij per dag. Bv.: een zakje voor maandag met 

sokken, onderbroek, T-shirt en broek, een zakje voor dinsdag… 
● Schrijf een briefje. 


