
 

 

Kampbrief zomerkamp 2021  
Belangrijke informatie 
Vanaf dit jaar slaapt elke tak in tenten, dus ook de bevers en welpen. Zorg ervoor dat je kind een 
goede slaapzak (tot 5 à 10°) een luchtmatras en een extra deken mee heeft. Het is zomer, maar in de 
nacht kan het sterk afkoelen. We raden aan om een luchtmatras mee te nemen omdat bij een 
veldbed de lucht zich onder de persoon kan verplaatsen waardoor dit kouder aanvoelt. Bij een 
luchtmatras zorgt de lucht in de matras als een isolatielaag. 
 
De eenheid heeft fors geïnvesteerd in extra materiaal om een buitenkamp zo comfortabel mogelijk 
te laten verlopen. Momenteel bezitten we 2 grote tenten (16x6m) die dienen als polyvalente ruimte 
en als schuilplaats bij slecht weer. Natuurlijk zijn er ook voldoende patrouilletenten om iedereen een 
droge slaapplaats te bieden. Ons kampterrein beschikt over een sanitaire blok met voldoende 
douches en toiletten. 

Vertrek 

JVG’s, VG’s, Seniors, Stam en Leiding 
We spreken af op zondag 11/07 om 08.30 uur aan het lokaal in perfect uniform en in bezit van je ID- 
kaart, ingevulde medische fiche en een lunchpakket in een brooddoos en drinkbus. 

Bevers en Welpen 
De bevers en welpen spreken ook af op maandag 12/07 aan het lokaal maar om 08.00 uur. Neem je 
Kids-ID, ingevulde medische fiche en een drinkbus mee. 

Terug 
Bevers en welpen worden op zondag voormiddag 18 juli opgehaald door de ouders. De huidige 
regels laten het niet toe om te carpoolen. Meer informatie over het uur van ophalen wordt later nog 
meegedeeld. 

JVG’s, VG’s en seniors keren op woensdag 21/07 met de bus terug naar Tienen. De camion wordt 
eerst uitgeladen. Je kan je zoon/dochter om 18u ophalen aan het lokaal. Indien de timing wijzigt, 
brengen we je op de hoogte. 

Bagage 
De bagage van JVG’s, VG’s, Seniors en leiding moet worden afgegeven op zaterdag 10/07 tussen 
16u00 en 18u00. De bagage van de bevers en welpen wordt maandag 12/07 op de bus geladen. 
Steek alle bagage in een hike rugzak, sporttas of valies en bindt niets aan de buitenkant. Dit is 
makkelijker voor ons om te transporteren en zo kan er ook niets afscheuren of kapot gaan. 

Bezoekdag 
Helaas is er dit jaar ook geen bezoekdag mogelijk. Zoals vorig jaar voorziet onze kookploeg de 
heerlijke picknick- en aperoboxen. Meer info kan je binnenkort terugvinden op onze website!  

Locatie 
Woutershof  
Grootbroekstraat 46 
3640 Kinrooi 

Kampthema 
De 4 elementen 
 



 

Inpaklijst 
 

Bevers en Welpen:  

o 2 stoffen mondmaskers 
o 3 Shorten  
o 3 lange broeken  
o 3 warme truien  
o 6 T-shirts  
o Stapschoenen  
o Rubberen laarzen  
o Sportschoenen  
o Regenjas  
o 6 paar kousen  
o 6 onderbroeken 
o Zwemkledij 
o Hoofddesksel  
o Pyjama  
o Handdoeken  
o 5 keukenhanddoeken 
o Zak voor vuile was (kussensloop, linnen 

zak, geen plastic)  
o Drinkbus 
o Brooddoos 

Toilettas:  

o Tandenborstel  
o Tandpasta 
o Douchegel 
o Shampoo  
o Kam/haarborstel 
o Washandjes 
o Wattenstaafjes 
o Voldoende papieren zakdoeken  
o Zonnecrème  

Slaapgerief:  

o Luchtmatras + pomp  
o Slaapzak 
o Dekentje 
o Kussen met kussensloop 
o Knuffel 
o Zaklamp met batterijen  

 
Zet de naam of initialen van je kind in alle kledij 
en op alle handdoeken. Maak pakketjes kledij 

per dag.  

Jvg’s, Vg’s, Seniors, Leiding:  

o Hike rugzak 
o 2 stoffen mondmaskers 
o 4 Shorten 
o 4 lange broeken 
o 4 warme truien 
o 11 T-shirts 
o Stevige stapschoenen 
o Rubberen laarzen 
o Sportschoenen 
o Regenjas 
o 12 paar kousen 
o 12 onderbroeken 
o Hoofddeksel 
o Pyjama 
o Handdoeken 
o Zak voor vuile was (kussensloop, linnen 

zak, geen plastic)  
o Zwemkledij 
o Rugzak   
o Gamel 
o Zakmes 
o Drinkbus 
o 5 keukenhanddoek 
o 2 kranten 

Toilettas:  

o Tandenborstel  
o Tandpasta 
o Douchegel 
o Shampoo  
o Kam/haarborstel 
o Washandjes 
o Wattenstaafjes 
o Voldoende papieren zakdoeken  
o Zonnecrème  
o Maandverband voor de meisjes  

Slaapgerief:  

o Luchtmatras + pomp of matje  
o Slaapzak 
o Kussen met kussensloop 
o Knuffel 
o Zaklamp met batterijen  

 
!! Belangrijk 

• Vergeet je medische fiche niet  
• Zorg dat je uniform mooi in orde is  
• GSMs, andere elektronica, snoep en zakgeld neem je niet mee op kamp!  


