Bagagelijst:
Om goed te kunnen slapen :
- Je liefste knuffel (niet mama, papa, zus of broer of...)
- Een pyjama of slaapkleed
- Een matje of zelfopblaasbare matras en slaapzak (liefst geen veldbed)
- Eventueel een klein hoofdkussen
Om er op elk moment van het kamp schitterend uit te zien :
- Zeep, tandpasta, tandenborstel, kam, shampoo en zeep (ecologisch afbreekbaar!)
- Handdoek en washandje
- Zakdoeken
- Een bekertje
Om af en toe eens op een beschaafdere manier onze buikjes te vullen
- Gamel & bestek (mes, vork, lepel, aardappelschiller)
- Een stevige beker (eentje met een oor is handig voor als we iets warm drinken)
- 3 keukenhanddoeken (met je naam erop!!)
Om toch niet steeds in vuile kleren rond te lopen :
- Uniform (korte broek of rok, hemd met juiste kentekens en das) [ VERPLICHT!] Je uniform
doe je ook aan als we vertrekken op kamp !
- Korte broeken of shorts
- Lange broeken
- T-shirts - minstens 2 warme truien
- Voldoende ondergoed en kousen
- Sport- en stapschoenen
- Slippers om je stinkvoeten af en toe te laten luchten
-Waterschoenen (om in de rivier te kunnen gaan)
- Kledij en schoenen die héél vuil mogen worden ( zelfs kapot mogen ) Om ons te
beschermen tegen zon of regen :
- Regenjas (KW, poncho,...) VERPLICHT
- Laarzen (héél handig, aangezien er op het kampterrein vaak hoog en nat gras is, maar niet
verplicht)
- Zonnecrème
- Zwembroek
- Hoedje of petje
Dingen die belangrijk zijn om in orde te zijn voor de verzekering :
- SIS-kaart + een ingevulde medische fiche
- Eventueel eigen medicatie
- Identiteitskaart

Gelieve de leiding op de hoogte te brengen van eventuele allergieën.
Nog een paar dingetjes die handig kunnen zijn :
– Omslagen met postzegels en adressen van de mensen die je een briefje of kaartje wil
sturen
– een bol polyprop sjortouw (voor jonggivers en givers)
– Schrijfgerief
– Goed humeur!
– Een zaklamp en reserve batterijen
– Voldoende vuilniszakken of plastiekzakken voor vuile was
– Eventueel oude kranten voor in natte schoenen te steken
– Een kompas
– Een drinkbus
– Eventueel een klein rugzakje voor op tocht
Wat zeker niet thuis hoort op een kamp en je dus moet thuislaten
– Mama, papa, broer of zus
– Huisdieren
– Elektronisch speelgoed (GSM, Ipod, pc,...)
– Eten en drinken: onze lieve foeriers zorgen hier wel voor
– We slapen in tenten, dus geen waardevolle spullen!!! Indien er iets van waarde mee moet,
mag dit altijd aan de leiding gegeven worden alles met zorg zullen bewaren
Gelieve overal de naam in te schrijven!

