
Wat neem je mee op kamp? (en wat neem je niet mee?)   

  

• Je hemd en das. (aan hebben bij vertrek)  

• Mocht je er nog geen hebben en je zou er graag één willen, mag je hiervoor 

een mailtje sturen naar de welpenleiding.  

• Een lunchpakket voor dag 1 en tien-uurtje in dag-rugzakje.   

• Schoeisel:   

- Goede gesloten schoenen waarop je comfortabel kan stappen  

- Sandalen voor als het warm is of als we in het water gaan.  

- Een extra paar gesloten schoenen voor het geval je eerste paar doorweekt 

is.  

• Voldoende ondergoed voor 10 dagen (onderbroeken, sokken,…) 

• Kledij:   

- 6 t-shirts  

- 4 broeken (2 lange, 2 korte)  

- 2 dikke truien  

- 1dunne trui  

- 1 regenjas!!  

• Zwemkledij  

• Slaapzak en een matje (Best een gewoon dun matje in mousse of eentje dat 

zichzelf opblaast. Liever geen veldbedje, dit is onpraktisch en asociaal. Als je 

een luchtmatras wil meebrengen, zorg dan zeker ook voor een voetpompje.)   

• Een klein knuffeltje voor ’s nachts ;)  

• Een fleece dekentje voor in je slaapzak. Het mag dan wel juli zijn, de nachten 

kunnen nog steeds erg fris zijn.  

• GEEN hoofdkussen, dit neemt enkel plaats in die je beter kan gebruiken. Je 

kan altijd een handdoek of kleren als kussen gebruiken.    

• Eetgerei: vork, mes, lepel, beker, gamel of bord. Onze voorkeur gaat uit naar 

een gamel, we zijn dan ook scouts. ;) Een gamel kan heel goedkoop gekocht 

worden in de Decathlon, vraag anders eens of opa nog een gamel heeft liggen 

op zolder.   

• Drinkfles (minimum 1 liter)  

• Muggenspray (moet je niet kopen als je dit niet liggen hebt, dit kan gewoon 

handig zijn)   

• 1 handdoek   

• 1 keukenhanddoek  

• Zonnecrème en een hoedje/ petje.   

• Shampoo en douchegel, liefst eco-zeep (een van de belangrijkste wetten van 

de scouts en gidsen luid namelijk “Een scouts of gids heeft respect voor de 

natuur!”) (bv. sanex zero% of ecover kan je in bijna alle supermarkten vinden) 

• Tandenborstel en tandpasta   

• Snoep is nergens voor nodig! We merken dat sommige welpen soms een hele 

voorraad snoep mee hebben, maar dit is asociaal tegenover de welpen die dit 

niet mee hebben. Ze krijgen genoeg eten op kamp en er is altijd een tien- en 

vieruurtje voorzien.   

• We gaan ook een brief versturen met een update over het kamp. Het 

makkelijkste is om een enveloppe mee te geven met de postzegel en het 



adres al op. Het is niet de bedoeling dat er brieven naar ons gestuurd worden 

(ookal hebben jullie het adres) want dan komen die in de brievenbus van de 

eigenaar van het terrein terecht en dat is niet de afspraak.   

• Fiets, in goede staat! 

• Fietshelm! 

• Dag-rugzakje 

 

Extra mee te nemen o.w.v. Corona-maatregelen: 

 

• Een aantal mondmaskers (best stoffen, maar verschillende wegwerpmaskers 

kunnen ook). Onder ons moeten we die niet dragen, maar bij contact met 

anderen.  

• Papieren zakdoeken 

• Vergeet zeker geen eigen keukenhanddoek en drinkbus mee te brengen  

• Eigen lipverzorging (als je weet dat je snel last krijgt van droge lippen) 


