
 

Paklijst zomerkamp:  
Als je als welp met een zomerkampkamp mee gaat heb je natuurlijk een aantal 
spullen nodig. Daarvoor hebben we hieronder een handige paklijst. 

□ Matje of luchtbed   (denk ook aan een pomp) 
□ Slaapzak 
□ Kussen 

 
□ Lange broeken    (die vies mogen worden) 
□ Korte broeken   (die vies mogen worden) 
□ Uniform + das + dasring  (deze heb je aan!) 
□ T-shirts    (die vies mogen worden) 
□ Warme truien   (bij voorkeur geen fleecetrui) 
□ Pyjama 
□ Sokken    (voldoende voor het aantal dagen + 2 extra) 
□ Onderbroeken   (voldoende voor het aantal dagen + 2 extra) 
□ Goede stevige schoenen  (waar je goed een tocht op kunt lopen) 
□ Makkelijke schoenen   
□ Regenkleding    
□ Jas 

 
□ Zwembroek 
□ Badlaken    (grote handdoek, makkelijk voor bij het zwemmen) 

 
□ Tandenborstel + tandpasta  
□ Handdoeken + washandje  
□ Zeep 
□ Kam/borstel 
□ Shampoo 
□ Doucheschuim 

 
 

Handige tip:  Voorzie alle spullen van een naam sticker. Zo is het makkelijk  
om te zie wat van wie is. Ook is het handig om in de tas een 
kopie van de persoonlijke paklijst te doen. 
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□ Knuffel    (dit is niet vreemd, ook de leiding neemt er een mee) 
□ Zaklamp    (vergeet de batterijen niet) 
□ Zakgeld    (maximaal €5,-) 
□ Drinkfles    (voor tijdens de (fiets)tocht) 
□ Kleine rugtas   (voor tijdens uitjes) 
□ Theedoeken (3 stuks)  (ook voorzien van naam) 
□ Maximaal 4 adressen  (denk hierbij aan ouders, opa’s en oma’s) 
□ Lunchpakketje   (voor de eerste dag) 
□ Goede fiets   (zie uitleg onderaan deze pagina) 

 
□ Plastic tas voor vieze kleren  (bij voorkeur geen vuilniszak) 

Wat nemen we niet mee tijdens een kamp: 

□ Snoep    (hier zorgt de leiding voor) 
□ Elektronica 
□ Mobiele telefoon   (telefonisch contact kan via de leiding, dit om  

      heimwee bij andere welpen te voorkomen) 

Medicijnen:  
Medicijnen voor tijdens het zomerkam kunnen aan het begin van het 
zomerkamp worden ingeleverd bij Koen Lensing. Graag erbij vermelden 
wanneer deze ingenomen moeten moeten worden en op welke manier.  
 
Medicijnen voor de eerste dag gelieve in de handbagage van de heenreis doen. 
 
 
Een goede fiets:  
Tijdens het zomerkamp zullen we regelmatig gebruik maken van de fiets om 
naar een andere locatie te gaan (denk hierbij aan het zwemmen of het uitje). 
Daarom is het belangrijk dat je als welp een goede fiets mee hebt tijdens het 
zomerkamp. 
 
Controleer zo nodig van tevoren de verlichting, de banden, de ketting en de 
remmen.  
 
 
Aantallen:  
Houdt er bij het inpakken rekening mee dat we 7 dagen op zomerkamp gaan en 
er een mogelijkheid bestaat dat kleding vies wordt. 
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