Paklijst:
(Wat je mee moet nemen:)
!!LET OP!!! VOORZIE ALLES VAN JE NAAM!!!
De leiding kan namelijk niet onthouden wat van wie is.
Dus een naam in je broek, shirt, uniform, pet, trui. Op je matje, slaapzak, theedoek.
TIPS:
1) Gebruik onderstaande paklijst om af te vinken wat er al in gepakt is.
2) Uiteraard kun je afwijken van onderstaande paklijst.
Mocht je dat doen, dan is het raadzaam om een eigen paklijst te maken (op basis van
onderstaande paklijst).
Daarin staat wat het kind daadwerkelijk bij zich heeft. Bijvoorbeeld de hoeveelheden
van elk soort kledingsstuk.
Een kopie van de eigen paklijst zou in de tas gedaan kunnen worden.
3) Pak als ouder samen met de welp de tas in. Dan onthoudt hij beter wat hij bij zich
heeft en waar hij het in de tas kan vinden.
Uit ervaring weet de leiding dat welpen soms denken dat ze iets vergeten zijn om
mee te nemen of dat ze iets kwijt zijn, terwijl het gewoon in de tas zit.
Tijdens het kamp is het niet mogelijk om telkens de tassen van welpen te
controleren als ze iets nodig hebben.
Slaapspullen:
 Pyama
 Zelfopblaasbaar matje (als je een luchtbed meeneemt moet je ook een pomp
meenemen!)
 (warme) Slaapzak
 Kussen
 Knuffel













Kleding:
Lange broeken (voor 7 dagen)
Korte broeken (voor 7 dagen)
T-shirts (voor 7 dagen)
Onderbroeken (voor 7 dagen)
Sokken (voor 7 dagen)
Warme kleren voor ’s avonds bij het kampvuur (voor 7 dagen)
Uniform (heb je al aan)
Goede stevige schoenen voor de tocht
Reserve schoenen(minder warm)
Regenkleding(niet vergeten, dan wordt het slecht weer)
Zwemspullen(zwembroek en handdoek)
Jas

Toilet spullen:
 Tandenborstel
 Tandpasta
 Handdoeken
 Washandjes
 Zeepje
 Kam
 Shampoo
 Doucheschuim
Andere dingen:
 Zaklamp (vergeet de batterijen niet)
 Plastic tas voor vuile was (voorzien van naam) (liever geen vuilniszak, bij een
vergissing kan deze weggegooid worden(met de was er nog in))
 Zakgeld (€5,- niet meer niet minder. Dan is iedereen gelijk.)
 Drinkfles (voor tijdens de (fiets)tocht)
 3x theedoek (ook voorzien van naam)
 Kleine rugtas voor tijdens de (fiets)tocht
 Goede zin
 Mooi weer
 Fiets (vooraf controleren, licht, banden, ketting, remmen, enz.)
 Maximaal 4 adressen, hier zullen we tijdens het kamp een kaartje aan
sturen(denk aan ouders, opa’s en oma’s)
 Identiteitskaart
Wat NIET mee mag:
 GEEN snoepjes, de leiding zorgt dat er genoeg snoepjes aanwezig zijn.
 Electronica, dus geen mp3-speler, spelcomputer, enz.
 Mobiele telefoon, contact gaat via de leiding(dit om heimwee bij andere
welpen te voorkomen)

Medicijnen:
Eventuele medicijnen aan het begin van het kamp inleveren bij Jelmer Bruggink,
graag erbij vermelden welke medicijnen wanneer ingenomen moeten worden, dan
wordt ervoor gezorgd dat dit op tijd ingenomen worden.
Identiteitskaart:
We gaan tijdens het kamp zwemmen in Emmerich, omdat het voor kinderen van alle
leeftijden verplicht is een identiteitskaart bij zich te hebben in het buitenland willen
wij deze graag bij ons hebben.
Deze graag inleveren bij Jelmer Bruggink aan het begin van het kamp.

