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Paklijst zomerkamp Scouts

Alle spullen moeten in 1 weekendtas/rugzak

Vervoer
Dit jaar gaan we op de fiets naar ons zomerkampterrein en dit zal ook ons voornaamste
vervoermiddel zijn tijdens het zomerkamp. Zorg dus dat je fiets helemaal in orde is. Voor
de heenweg neem je ook een lunchpakketje mee dat je onderweg op de lunchpost op kan
eten. Zorg dat je je uniform aan hebt en gekleed bent op de weersvoorspelling.
❏ Goede fiets
❏ Waterfles
❏ Lunchpakket
❏ Compleet uniform
❏ Dagrugzakje

Kampeermateriaal
❏ Zaklamp
❏ Zakmes
❏ Muggenspray/deet
❏ Zonnebrandcrème

Slapen
❏ Slaapmatje
❏ Slaapzak
❏ Pyjama
❏ Kussentje
❏ Natuurlijk je eigen knuffel!
❏ Evt. lakenzak

Hygiëne
We hebben op het terrein beschikking over een toilet en kunnen af en toe gebruik maken
van een douche. Om lekker schoon te blijven moet je het volgende meenemen:
❏ Handdoek x2
❏ Badhanddoek
❏ Tandenborstel
❏ Tandpasta
❏ Kam/borstel
❏ Douchegel en shampoo

En eventueel:
❏ Labello/vaseline
❏ Medicijnen
❏ Brillenkoker of lenzendoosje / -vloeistof
❏ Babydoekjes



Kleding
Een scoutszomerkamp is intensief. Bezuinig daarom niet op (t-)shirts en ondergoed!
❏ T-shirts (x7)
❏ Sokken (x7)
❏ Ondergoed (x7)
❏ Lange broek/afritsbroek
❏ Korte broeken
❏ Warme trui
❏ Regenjas + regenbroek
❏ Zwemkleding
❏ Sportschoenen
❏ Sportkleding
❏ Slippers/sandalen (die mee onder de douche mogen)
❏ Grote plastic zak voor vuile kleding
❏ Zonnebril

Eten
Tijdens het zomerkamp koken we zelf op houtvuur of gas.
❏ Bord
❏ Mok
❏ Bestek
❏ Theedoek (x3) (extra veel vanwege coronamaatregelen)
❏ Broodtrommel
❏ Evt. je eigen speciale kruidenmix of keukengerei waar je niet zonder kan

Hike
Tijdens het zomerkamp hebben we verschillende dagen dat we gaan hiken.
❏ Wandelschoenen - categorie A/B of B is aanbevolen
❏ Wandelsokken
❏ Hoofddeksel (pet, hoedje of een buff)
❏ Fijne hikerugzak, waar minimaal de volgende spullen in passen:

❏ Regenkleding
❏ Veldfles (minimaal 1 liter)
❏ Lunchpakket
❏ Warme trui

Overig
❏ Themakleding uit je favoriete films, series of tv shows!
❏ Chill spullen: hangmat, (bord)spelletjes, jeu de boule, frisbees, strips, leesboek, etc.
❏ Verzekeringspas (inleveren bij de leiding)
❏ ID-kaart of paspoort (inleveren bij de leiding)



Wat blijft er thuis?
❏ Elektronische apparatuur (mobiele telefoons, iPods en camera's) mogen mee,

maar dit adviseren wij zeker niet. De ervaring leert dat dit soort apparatuur op
scouting vaak stuk kan gaan of kwijtraakt. Je mobiele telefoon wordt bij de start van
het zomerkamp ingenomen en op gezette tijden mag je deze gebruiken om naar huis
te bellen.

❏ Snoep heb je op kamp echt niet nodig. Een zakje snoep om uit te delen aan je
patrouille is prima, maar hou het daarbij en neem geen zakken chips, repen chocola
en 6-packs frisdrank mee. Van ons krijg je vaak wat lekkers en de hele week is er
fruit beschikbaar. Neem je te veel mee, dan wordt het aan het begin van het kamp
ingenomen. (Feest in de staftent!)

Corona
Extra hygiënemaatregelen worden getroffen. Wij zorgen voor zeep, handdesinfectie en
papieren handdoekjes.


