
Paklijst Zomerkamp Kandersteg 2022

Bus
We vertrekken in de loop van de avond met de touringcar naar Kandersteg. We komen pas in de
vroege morgen aan. Het is dus raadzaam om makkelijke kleren aan te doen. Dit maakt het
makkelijk om in de bus te slapen. Daarnaast is het handig als je een dag rugzakje bij je hebt (deze
komt later in de week zeker nog van pas).

ID-kaart of paspoort (bij instappen inleveren)

Verzekeringspas (bij instappen inleveren)

Klein rugzakje met
o Fles water
o Ontbijt voor zaterdagochtend
o Kussentje

Makkelijke kleding aandoen
o Sweater
o joggingbroek

Slapen
Uiteraard gaan we uit van stralend mooi weer. Helaas kan het wel eens flink regenen of afkoelen.
Als je het snel koud hebt 's nachts is een isolatiematje erg fijn. Daarnaast zou je ook een extra
isolatielaag kunnen meenemen in de vorm van een lakenzak.

Matje (isolatie)

Slaapzak (+ evt. lakenzak)

Kussen

Pyjama

Zaklamp

Muggenspray

Hygiëne
Dit jaar hebben we beschikking over een gebouw met toilet- en douchevoorzieningen.

Handdoeken

Washandjes

Tandenborstel en tandpasta

Kam/borstel

Shampoo/Zeep/Douchegel

Nagelschaartje

Labello/vaseline

Zonnebrandcrème

Evt. medicijnen

Evt. Lenzen/bril + brillenkoker



Kleding
Een scoutingzomerkamp bij de scouts is intensief! Bezuinig daarom niet op (t-)shirts. Als je veel
zweet of elke dag druk bezig bent, is het prettig om elke dag een schoon shirt aan te kunnen
trekken. Eén shirt krijg je al van ons: het originele exclusieve scouting PK Kandersteg shirt, mét
logo!

Shirts x10

Ondergoed x9

Sokken

Lange broeken

Korte broeken

Warme trui

Jas

Regenjas + regenbroek

Compleet uniform

Met zomerkamp badge boven de linkerborstzak.

Zwemkleding

Sportschoenen

Slippers/sandalen

Eten
Tijdens het zomerkamp koken we zelf op gas of op houtvuur. De staf zorgt ervoor dat jullie alles
krijgen wat je nodig hebt. Zelf hoeven jullie geen eten (behalve ontbijt voor zaterdagochtend) mee
te nemen.

Bord

Mok

Bestek

Theedoeken

Zakmes (indien afgetekend)



Tochten
Tijdens dit zomerkamp wordt er veel gewandeld. Zorg ervoor dat je onderstaande (extra) spullen
meeneemt.

Literfles/bidon

Wandelsokken

Rugzak van ca. 20 liter mét heupband (eventueel met regenhoes)

Bergschoenen (ingelopen)

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 zoek
raakt.
De mobiele telefoons zullen wij aan het begin van de week allemaal innemen. Op gezette
tijdstippen krijgen de scouts deze weer terug. MP3-spelers mogen alleen gebruikt worden tijdens
vrije tijd en 's avonds in de tent, mits ze niet hoorbaar zijn.

● Energydrink
● Snoep (max 1 zak)

Zakgeld en verzekering
Dit jaar hebben we te maken met een andere munt dan de euro. Omdat een kamp naar
Zwitserland natuurlijk erg bijzonder is, snappen wij dat het leuk is om souvenirtjes te kopen. Bij het
kampgeld zit al 10 CHF aan zakgeld per scout in om uit te geven in Kandersteg. Indien gewenst
mag er meer zakgeld (in euro’s) worden meegegeven om daar te besteden aan een bijzonder
souvenir (shirt, zakmes o.i.d.)

Vanuit Scouting Nederland sluiten wij voor alle scouts die meegaan op zomerkamp een reis- en
bagageverzekering af inclusief dekking voor gevaarlijke sporten. De voorwaarden van deze
verzekering zijn hier te vinden:

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Verzekeringen/
Reis-%20en%20bagageverzekering/Voorwaarden-reisverzekering.pdf

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Verzekeringen/
Reis-%20en%20bagageverzekering/Informatie-reisverzekering-2020-3.pdf

De kosten voor deze verzekering zitten bij het kampgeld in. Mocht je een uitgebreidere of andere
verzekering willen afsluiten dan staat je dat natuurlijk vrij om zelf af te sluiten.
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