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Wat mee te nemen? 
 
Kledij  
Bevers  / welpen  JVG/VG/seniors/ stam/ leiding 
  
! 2 lange broeken 
! 3 shortjes 

! 3 lange broeken 
! 4 shorts 

! 2 warme pulls ! 3 warme pulls 
! 5 T-shirts ! 7 T-shirts 
! Stapschoenen (waterdicht)  
! Loopschoenen 
! Sandaaltjes (eventueel) 
! Pantoffels 
! Regenjas 
! Handdoeken  
! Washandjes 

! Stapschoenen (waterdicht)  
! Loopschoenen 
! Sandalen (eventueel) 
! Pantoffels 
! Regenjas 
! Handdoeken  (voldoende) 
! Washandjes 

! 7 paar kousen ! 12 paar kousen 
! 7 onderbroekjes ! 12 onderbroeken 
! Pyjama ! Pyjama 
! Zak voor vuile was* ! Zak voor vuile was* 
! Pet / hoofddeksel ! Pet / hoofddeksel 

  
*zak voor vuile was: geen plastieken zak, dit verstikt de kleren en zorgt voor 
schimmels. Wat wel? Een linnen zak, een oude kussensloop, … 
 
Toilettas – voor iedereen 
! Milieuvriendelijke zeep (biologisch 

afbreekbaar) 
! Milieuvriendelijke shampoo  

(biologisch afbreekbaar) 

! Deodorant 
! Wattenstaafjes 
! Stoffen zakdoeken 
! Maandverband 

! Tandenborstel 
! Tandpasta 

! Zonnecrème 
! Kam en/of haarborstel 

 

Welkom	  aan	  
boord	  van	  onze	  
spaceshuttle!	  



	  

Slaapgerief 
Bevers/Welpen/JVG/VG/Seniors/Stam/Leiding  
! Slaapzak 
! Kussen 
! Luchtmatras of matje 
! Pomp voor luchtmatras 
! Opwindbare zaklamp 
! Knuffel  

 

Kampmateriaal – NIET VOOR BEVERS EN WELPEN 
! Gamel (enkel voor JVG’s) 
! Bestek 

! Oude keukenhanddoek 
! Zakmes (niet verplicht, wel nuttig) 

 
 

 
Extra mee te nemen per tak: 

 
Bevers: een witte T-shirt die vuil mag worden 
Seniors: Een zwarte broek en een zwarte pull 
Stam: Space-outfit!  
 
 

Andere                           
GSM’s, MP3-spelers, tablets,  uurwerken, campingstoelen, …  en snoep horen 
niet thuis op een kamp 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
Praktische info 
 
• JVG’s / VG’s / seniors / stam 
VERTREK: ZA 11/07, om 09u00 aan het lokaal in PERFECT UNIFORM 
en in bezit van je SIS-kaart en ingevulde medische fiche. 

TERUG : DI 21/07. Je kan je zoon of dochter om 16u00 komen oppikken 
aan het lokaal. 

• Bevers en welpen 
VERTREK:  MA 13/07, om 09u30  afspraak aan het lokaal, waar we 
vertrekken. 
 
TERUG:  ZO 19/07: bezoekdag: de ouders eten een lekker hapje, en 
nemen nadien de kinderen terug mee naar huis. 
 
ADRES:   FOS 213  

Schütsenhaus ‘Sint-Hubertus’ Medell 
Zur Heide 17 
4770 Amel 

 
LUNCHPAKKET?  
 

• Voor Bevers / Welpen / JVG’s / VG’s / Seniors / Stam:  
 

Neem een lunchpakket en drankje mee voor de eerste middag. Breng dit 
mee in een brooddoos en een drinkbus (geen plastic zakjes of 
aluminiumfolie, geen blikjes, wegwerpflesjes en brikverpakkingen). 

 
ZAKGELD?  
 

• Voor welpen: gelieve €7 voor een nieuwe drankkaart in een 
gesloten enveloppe te steken met de naam van het kind en deze 
te bezorgen aan de takleiding  (Bagheera/Tragopaan) 

 
KAMPTHEMA?  
Het thema dit jaar is RUIMTE.  
Je mag altijd verkleedkleren meebrengen op kamp als je er hebt. 
 
TIP?  
Zet de naam of initialen van je kind in alle kledij en op handdoeken. 
 



	  

 
BAGAGE? 

• Voor Bevers/Welpen/JVG’s / VG’s / seniors / stam:  
Vrijdag 10 juli tussen 17u en 18u brengen jullie de bagage naar 
het scoutslokaal, waar deze wordt ingeladen in de camion.  

 
BEZOEKDAG? 

 
Zondag 19/07, van 11u tot 14u vindt de bezoekdag plaats.  
Ouders van bevers en welpen nemen de kinderen mee naar huis. 
Andere ouders, familieleden en vrienden zijn natuurlijk ook welkom! 
Gelieve hiervoor op voorhand in te schrijven (zie bijgevoegde 
uitnodiging). 
Om 14u is er een vlaggengroet, waarna de takactiviteiten herbeginnen.  
 
Vanaf dit kamp gaan we voor een betere planeet Aarde in de ruimte. 
Geen wegwerpbordjes meer! Daarom doen we beroep op u als ouder. 
Breng op de bezoekdag jouw eigen eetgerei mee! Op die manier help je 
niet alleen de afvalberg te verkleinen, maar ook ons werk. Er zullen 
teiltjes klaar staan waar je jouw eetgerei in kunt afwassen. Alvast 
bedankt! 

 
 

 
 
 
 
BEREIKBAARHEID?  
Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij eenheidsleiding 
(zie hieronder) of takleiding  
 
Nele– Panda:   0497/24.98.08       
Anneke - Tupaja:    0498/07.71.35 
Isaac -Oryx:         0493/06.06.43   
Frieda - Eland:      0476/86.97.76  
 
 

  


