
 

 

 



 

 

 

Beste ouder(s) en leden, 

 

Woehaa! Een zucht van opluchting. Zo beleefden we de 

‘go’ voor onze scoutskampen. Ook bij jullie thuis werd 

ongetwijfeld nagelbijtend naar dit blije nieuws afgeteld. 

Tegelijk drong het zowel bij onze leidingsploeg als wellicht 

ook bij ieder van jullie, meteen door dat we voor een grote 

uitdaging staan: we willen op kamp maar we willen vooral 

veilig op kamp. We zetten even op een rij hoe we dat met 

Gidsen Boom corona-proof aanpakken. 

 

Via Scouts & Gidsen Vlaanderen hebben wij heel wat 

uitgeschreven richtlijnen en regels ontvangen. Wij hebben 

deze ondertussen geïmplementeerd in onze 

kampvoorbereiding, en zullen deze dan ook 100% in acht 

nemen.  

 

Het goede nieuws is dat onze kampen kunnen 

plaatsvinden zoals gepland: 

 

Kapoenen: 15 juli tot 21 juli 

Kabouters: 11 juli tot 21 juli 

Jonggidsen: 11 juli tot 21 juli 

Gidsen: 11 juli tot 21 juli 

 



 

Het kamp zal er dit jaar wel wat anders uitzien dan normaal, 

maar daarom niet minder fantastisch!  

 

Lees dit kampboekje zeker en vast heel goed door, zodat 

jullie op de hoogte zijn van alle informatie met betrekking 

tot het vertrek, aankomst, bagage, …  

 

Hieronder lijsten we al enkele basismaatregelen voor jullie 

op: 

 

Algemeen  

 

• Aangezien wij maar met maximum 50 deelnemers zijn, 

zullen wij met heel Gidsen Boom 1 ‘bubbel’ vormen. 

Binnen zo’n bubbel kunnen leden en leiding 

samenleven en spelen.  

 

• Deelnemers die vijf dagen of minder voor vertrek ziek 

worden, blijven thuis. Bij twijfel vragen we dat ouders 

de huisarts consulteren. 

 

• Wanneer iemand ziek wordt tijdens het kamp, is er een 

duidelijk stappenplan: onmiddellijke afzondering met 

1 leidster en ouders die hun dochter zo snel mogelijk 

komen ophalen. 

 

Activiteiten 

 

• De activiteiten op kamp worden volledig aangepast 

aan de maatregelen vanuit Scouts & Gidsen 

Vlaanderen.  

 



 

• Wij plannen extra rustmomenten (ook overdag) in en 

voorzien elke nacht voldoende slaap (afgestemd op 

leeftijd enz.). 

 

Maaltijden 

 

• We vragen aan elk lid om een eigen bord, eigen 

bestek, een eigen beker én een eigen drinkbus mee 

te nemen. Schrijf op al dit materiaal de naam van uw 

dochter. Voor leiding en kookploeg geldt dit ook. Elk 

lid eet altijd met zijn eigen materiaal. We drinken niet 

van een kan, maar vullen met de kannen onze eigen 

bekers of onze drinkbus. 

 

• De kookploeg krijgt van ons richtlijnen in verband met 

hygiëne die zij strikt zullen moeten naleven. 

 

Hygiëne 

 

• Tijdens het dagprogramma herhalen we regelmatig 

een vaste routine van handhygiëne. Aan de toiletten 

zullen instructies van goed handen wassen gehangen 

worden. Leiding controleert en stuurt deze 

wasmomenten.  

 

• We hanteren de verder gekende standaard richtlijnen 

zoals handhygiëne, reinigen van 

contactoppervlakken, zorgvuldige afwas en 

verplichte mondmaskers voor + 12 jarigen buiten de 

kampplaats.  

 

• We reinigen dagelijks voorwerpen die veel gebruikt en 

aangeraakt worden. Dus: deurklinken, kraantjes, 



 

tentpalen, toiletbril, …. We verluchten dagelijks alle 

ruimtes en tenten grondig. 

 

• Onze EHBO zal uitgebreid worden en we voorzien 

voldoende ontsmettingsmaterialen, handschoenen, 

wegwerphanddoeken, afgesloten vuilbakken, 

mondmaskers, … 

 

We zullen die richtlijnen strikt volgen. We vragen als leiding 

zowel begrip als vertrouwen. Aarzel niet om bij ons aan te 

kloppen met welke vraag of bekommernis dan ook. We 

begrijpen dat er zorgen kunnen zijn en zoeken graag 

samen naar antwoorden of oplossingen.  

 

Het is een stevige opdracht, maar we zijn paraat. Wij zijn 

alvast klaar voor een fantastisch kamp! 

   

Vele scoutsgroetjes, 

De groepsleiding 

 



 

 
 

 

Onze kapoenen zullen pas op donderdag 15 juli 2021 onze 

kampplaats betreden. Zij worden om 12u30 door de leiding 

opgewacht aan het begin van de kampplaats. Ouders 

mogen wegens de maatregelen de kampplaats helaas 

niet betreden. Carpoolen raden we af. Indien er 

verplaatsingsmoeilijkheden zijn, mogen jullie ons steeds 

contacteren. 

 

Door huidige omstandigheden, kunnen jullie jullie dochter 

niet mee installeren, en vragen we om zo snel mogelijk 

afscheid te nemen. We zouden willen vragen om ten 

aanzien van elkaar voldoende rekening te houden met 

maatregelen met betrekking tot social distance en om als 

ouder een mondmasker te dragen. 

 

Gelieve bij aankomst een envelop af te geven met 

volgende dingen in: 

 

• Kids-ID 

• ISI+ kaart 

• Eventuele medicatie  

• Klevertje van de mutualiteit 

 

Adres: 

Jeugd- en vakantiecentrum 

Lupinestraat 1 

3940 Hechtel-Eksel 



 

 

Kabouters, jonggidsen, gidsen en leiding gaan met de trein 

naar de kampplaats. Zij worden op zondag 11 juli 2021 om 

8u30 op de parking van het station van Boom opgewacht 

door de groepsleiding. Carpoolen naar het station raden 

we af. Indien er verplaatsingsmoeilijkheden zijn, mogen 

jullie ons steeds contacteren. 
 

Je geeft je dochter een rugzakje mee met als inhoud: 
 

• Brooddoos met middagmaal  

• Drinkbus gevuld met drinken 

• 1 mondmasker  

• Een afgesloten plastieken zakje met naam erop 

 

Draag je volledig uniform! 

 

Slechts 1 ouder mag het lid komen afzetten. Op de parking 

zal de groepsleiding de ouders en leden opwachten. We 

zouden willen vragen aan de ouders om ten aanzien van 

elkaar voldoende rekening te houden met maatregelen 

met betrekking tot social distance en een mondmasker te 

dragen. 

 

Gelieve bij aankomst aan het station een envelop af te 

geven met volgende dingen in: 
 

• Kids-ID en ISI+ kaart 

• Eventuele medicatie  

• Klevertje van de mutualiteit  
 

Ouders nemen zo snel mogelijk afscheid van hun dochter, 

en blijven niet wachten.  
 

Adres: Statiestraat te Boom 



 

 

 

De vrachtwagen staat voor jullie klaar op zaterdag 10 juli. 

Iedereen mag dan zijn bagage komen brengen. De 

bagage van de kapoenen mag ook zeker al mee in de 

vrachtwagen (maar geef ons dan even een seintje, dan 

weten we wie we kunnen verwachten en wie niet). 

 

Het brengen van de bagage zal in verschillende tijdsloten 

gebeuren: 

 

(Kapoenen) en kabouters: 19u00 

Jonggidsen: 19u15 

Gidsen: 19u30 

 

Slechts 1 ouder van elk lid mag de bagage komen 

brengen. We vragen aan ouders om ook ten aanzien van 

elkaar voldoende rekening te houden met maatregelen 

met betrekking tot social distance. Gelieve deze uren te 

respecteren én een mondmasker te dragen. 

 

Ouders mogen niet helpen bij het inladen van de 

vrachtwagen. 

 

Aangezien onze vrachtwagen langer aan onze lokalen zal 

staan, hebben we een aanvraag ingediend om de Van 

Dyckstraat tijdelijk af te sluiten, en een gedeeltelijk 



 

parkeerverbod te voorzien. Gelieve te parkeren zoals op 

de volgende pagina staat. 

 

De wandelrichting staat op de volgende pagina 

aangegeven. Aangezien onze lokalen maar 1 

toegangspoort heeft, mogen ouders niet op het terrein 

komen, maar geven aan de poort de bagage af. 

Vervolgens steken jullie de straat over om zo weer 

huiswaarts te keren. Indien er nog ouders staan te 

wachten, vragen we om op het voetpad te wachten, met 

1,5 meter afstand. 

 

Op de volgende pagina vinden jullie een plannetje met 

instructies. Wij zorgen ook ter plaatse voor duidelijke 

aanwijzingen met betrekking tot het afzetten van de 

bagage. 

  



 

 

 

 



 

 

 

Wat jullie dochter exact moet meenemen vinden jullie 

hieronder per tak. Gelieve in elk kledingsstuk de naam van 

jullie dochter te schrijven. Zo vermijden we massa’s verloren 

voorwerpen. 

 

Wij vragen om volgend extra materiaal zeker mee te geven 

met uw dochter: 
 

• Mondmasker  

o Voor kabouters, jonggidsen, gidsen en leiding: 1 

mondmasker aan bij het vertrek voor op de trein 

én een plastieken zakje met naam er op 

geschreven in het rugzakje 

o Voor kapoenen: 1 in bagage in plastieken zakje 

met naam er op geschreven 

• Papieren zakdoekjes 

• Eigen bord, bestek, beker en drinkbus → met naam 

erop geschreven 

 

Gelieve geen stoffen zakdoeken mee te geven, enkel 

papieren. 

 

Wij zorgen voor voldoende mondmaskers, plastic 

handschoenen, handgel, handzeep, wegwerp 

handdoekjes, afgesloten vuilbakken, reinigingsmiddel, … 

 

We verzoeken om geen kilo’s snoep mee te nemen. Alles 

wat wel mee is, verdwijnt in onze gezamenlijke snoepdoos. 

 

GSM’s en MP3- spelers laten we thuis, want we maken onze 

eigen muziek! 



 

 

 

Jammer genoeg moeten we ook weer naar huis komen en 

dit op woensdag 21 juli.  

 

Normaal gezien showen wij onze kampdansen wanneer 

jullie jullie dochter komen ophalen aan de lokalen. Er zal dit 

jaar geen live showmoment zijn voor de kampdansen van 

de leden. 

 

Ook het ophalen van de leden en bagage zal in tijdsloten 

gebeuren. 

We verwachten jullie op volgende uren: 

 

Kapoenen en kabouters: 13u30 

Jonggidsen: 13u45 

Gidsen: 14u00 

 

Elk lid mag opgehaald worden door 1 ouder. We vragen 

aan ouders om ook ten aanzien van elkaar voldoende 

rekening te houden met maatregelen met betrekking tot 

social distance. We vragen aan de ouders om deze uren 

te respecteren én een mondmasker te dragen. 

 

Ouders mogen niet helpen bij het uitladen van de 

vrachtwagen. 



 

Aangezien onze vrachtwagen langer aan onze lokalen zal 

staan, hebben we een aanvraag ingediend om de Van 

Dyckstraat tijdelijk af te sluiten, en een gedeeltelijk 

parkeerverbod te voorzien. We vragen om te parkeren 

zoals bij het afzetten van de bagage (zie pagina 10). 

 

Gelieve ook de wandelrichting te hanteren zoals op 

pagina 10. Aangezien onze lokalen maar 1 toegangspoort 

heeft, mogen ouders niet op het terrein komen. Haal je 

dochter en de bagage bij de leiding aan de poort op. 

Vervolgens steken jullie de straat over om zo weer 

huiswaarts te keren. Indien er nog ouders staan te 

wachten, vragen we om op het voetpad te wachten, met 

1,5 meter afstand. 

 

Wij zorgen ook ter plaatse voor duidelijke aanwijzingen met 

betrekking tot het ophalen van de bagage. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuele medische steekkaarten zijn reeds bij het begin 

van het werkjaar ingevuld. 

 

Indien er iets veranderd is in verband met de gezondheid 

van je kind, contacteer dan zeker de leiding om de 

eventuele wijzigingen door te geven. 

 

U kan de medische fiche van uw kind steeds opvragen 

via mail: grlgidsenboom@hotmail.com en ons een update 

bezorgen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hoe inschrijven voor dit fantastisch – niet – te – missen 

kamp? 

 

Gelieve de inschrijvingsbrief, die u onderaan op deze 

pagina vindt, in te vullen en ten laatste op 26 juni 2021 af 

te geven. 

 

OF 

 

Schrijf je dochter online in! 

 

 

Hoe online inschrijven? 

 

Stap 1: Surf naar https://forms.gle/YhLMm9QWt2LRTPDCA 

(U vindt deze link ook op onze website) 

 

Stap 2: Vul al de gegevens in 

 

Stap 3: Druk op verzenden 

 

Stap 4: U krijgt een automatische bevestigingsmail en uw 

dochter is ingeschreven! 

 

Gelieve ons ook een seintje te geven wanneer je dochter 

niet mee gaat op kamp. 

 

 



 

 

Gelieve dit inschrijvingsstrookje aan de leiding af te geven 

ten laatste op de groepsdag (26 juni 2021). 

 

Kruis het juiste bolletje aan: 

 

O Jaaaaa! Ik, …………………………………………… (naam) 

ga mee op het megabangelijkeniettemissenkamp!       

 

O Neeeee! Ik, …………………………………………….(naam) 

heb al andere plannen en kan niet meegaan op het 

megabangelijkeniettemissenkamp.      

 

De medische fiche van mijn dochter is: 

O Nog correct 

O Niet meer correct, namelijk: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

U kan de medische fiche van uw kind steeds opvragen 

via mail: grlgidsenboom@hotmail.com. 

 

Zijn er specifieke zaken (die niet vermeld staan op de 

medische fiche) waarmee leiding rekening moet houden 

op kamp? 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat bedraagt de prijs voor uw kind voor dat bangelijk 

kamp? 

 

Kapoenen € 95 

Kabouters, jonggidsen en 

gidsen 

€ 140 

 

Gezinskorting: voor een tweede en derde kind krijgt u een 

korting van €10 op het kamp. 
 

 

 

We willen jullie vragen om dit bedrag te storten voor 1 juli 

2021 op rekeningnummer: BE89 9733 5140 7085 

 

Vermeld hierbij: naam + tak van uw dochter(s). 

 

Het kampgeld mag ook in schijven betaald worden. 

Indien u dit wenst te doen, mag u altijd de groepsleiding 

contacteren via gsm (zie facteureke) of via 

grlgidsenboom@hotmail.com. 

 

Enkele mutualiteiten doen aan terugbetalingen van het 

kampgeld. Check zeker onze site of informeer bij de 

groepsleiding voor extra informatie. 



 

 

 

Niets leuker dan om op kamp een briefje of een kaartje 

krijgen van mama, papa, oma, opa, zus, broer, beste 

vriendje of vriendinnetje! 

 

Daarom kan je op volgend adres een brief of kaartje 

sturen naar je lieve dochter(s). 

 

P.S.: de leiding houdt ook van post :-) 

 

 

 

Jeugd- en vakantiecentrum 

De Korhoen 

t.a.v. Gidsen Boom - naam lid 

Lupinestraat 1 

3940 Hechtel-Eksel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

In geval van nood kunnen de ouders tijdens het kamp 

altijd naar de groepsleiding bellen. De groepsleiding heeft 

hun GSM het hele kamp bij de hand. 

 

Laurien Buelens: +32 491 22 88 99 

Sam Willemse: +32 489 50 73 18 

Marlyse Segers: +32 487 67 24 75  

 

Bij vragen voor het kamp kan u natuurlijk ook altijd mailen 

naar onze groepsleiding: grlgidsenboom@hotmail.com. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Dit jaar gaan we op kamp naar kampplaats: Jeugd- en 

vakantiecentrum, Lupinestraat 1, 3940 Hechtel-Eksel. 

Hieronder vindt u al een klein voorsmaakje van deze 

geweldige kampplaats.  

 

Alles is tiptop in orde om er een geweldig kamp van te 

maken! 

 
 

   
 

     
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 
 

De leiding heeft er al zin in! 
Jullie toch ook?  



Eindelijk is het zover… 

WE GAAN OP KAMP! 

 

Onze spannende Mega Fantastische Superleuke 

avonturen beginnen op 15 juli om 12u30. 

Adres: 

Jeugd- en vakantiecentrum Lupinestraat 1 

3940 Hechtel-Eksel 

 

Wees goed uitgerust en voorbereid voor de jungle! 

Vergeet dus zeker volgende items niet. 
 

 

Vergeet zeker niet overal de naam of initialen van uw 

dochter erop te zetten. Zo komt uw dochter met een 

volle koffer terug naar huis! 
 

  



KLEDIJ 
O 7 onderbroeken en onderhemdjes  
O 7 T-shirts met korte mouwen en topjes  
O  3 T-shirts met lange mouwen  
O  2 lange broeken  
O 3 korte broeken of shorts  
O 2 dikke truien  
O 2 dunne truien  
O 2 pyjama’s  
O Sokken voor 5 dagen plus reserve  
O Kousenbroek  
O Petje of hoed  
O Bikini of badpak en een badmuts  
O Regenjas  
O Kleren voor vuil spel: Slecht T-shirt, slechte broek en slechte onderbroek (die weg 

mogen)  
 

SCHOEILSEL 
O Wandelschoenen 
O Pantoffels/slippers 
O Sandalen 
O Rubberen laarzen 
O Vrijetijdsschoenen 

 

SLAAPGERIEf 
O Knuffel 
O Hoeslaken (Er zijn bedden op de kampplaats) 
O Slaapzak (geen donsdeken) 
O Extra dekentje  
O Kussen 

 

OM TE ETEN (VERGEET JE NAAM NIET) 
O Gamel/plastic bord 
O Bestek (grote en kleine lepel, vork, mes)  
O Beker 
O 2 keukenhanddoeken 

 
 
 
 



TOILETZAKJE 
O 2 Washandjes 
O 1 grote en 1 kleine handdoek 
O Douchegel en shampoo 
O Tandenborstel + tandpasta  
O Kam en/of borstel 
O Rekkertjes en speldjes 
O Muggenmelk 
O (Zonnecrème & After sun) 
 

VERKLEEDKLEDIJ 
O Dier van de jungle 
O Fooditem 

 

EXTRA 
O ISI+ kaart + kids ID + klevertjes (afgeven aan leiding bij aankomst) 
O Medicatie (indien nodig: afgeven aan leiding) 
O Indien nodig zwembandjes 
O Briefpapier, voorgeschreven enveloppen en juist aantal postzegels 
O Zaklamp (+ extra batterijen) 
O Zoekprenten, strips of boeken (vergeet je naam niet!) 
O Drinkbus & brooddoos 
O Klein rugzakje voor dagtocht 
O Linnenzak voor vuil goed 
O Zonnebril 
O Fototoestel (op eigen risico) 
O Zakgeld (Om eventueel extra postzegels te kopen) 
O Snoep (wordt afgeven bij aankomst zodat er niet overmatig gesnoept wordt) 

 

WAT NEEM JE NIET MEE 
• Waardevolle spullen 
• Juwelen 
• Gsm, I-pod, andere elektronische spellen zoals nintendo, ... 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

  

 



Lieve leden,  

 

 

Proficiat met jullie nieuwe abonnement van de serie 

streamingsdienst: Jogiflix! 

 

Op Jogiflix staan de leukste series verzameld. Gedurende 

elk spel zullen we in een andere live versie kruipen van 

een leuke serie, zonder in onze luie zetel te zitten! 

 

 

Meer informatie over het vertrek vinden jullie in het 

algemene deeltje van dit kampboekje. 

 

 

Als jullie nog vragen of opmerkingen hebben, mogen jullie 

altijd een berichtje of een mailtje sturen! We 

beantwoorden met veel plezier alle vragen. 

 

Laat ons zeker weten of jouw jonggids meekomt op dit 

fantastisch - niet – te - missen kamp! 

 

Ps: vergeet zeker jullie naam niet op jullie spulletjes te 

zetten. Als er iets kwijt is, kunnen we het direct 

terugbezorgen :) 

 

Wij hebben er heel veel zin in en kunnen alvast niet 

wachten! 

Jij ook? 

 

Dikke knuffels van Margo en Marlyse xxx 

  



                                                            

Kledij : 

 Ondergoed 

 T - shirts met korte mouwen,  

   lange mouwen en topjes 

 Lange broeken 

 Shorten 

 Truien 

 Pyjama 

 Sokken  

 Petje of hoedje 

 Bikini of badpak  

 Regenjas 

 Uniform (aan bij vertrek) 

 

Schoenen : 

 Wandelschoenen 

 Sandalen 

 Rubberen laarzen 

 Vrijetijdsschoenen 

 Eventueel slippers 

 

Toiletzakje : 

 Washandjes 

 Handdoeken 

 Douchegel 

 Shampoo 

 Tandenborstel 

 Tandpasta 

 Haarborstel 

 Rekkertjes en speldjes 

 Zonnecrème 

 After sun 

 Muggenspray 

 Maandverband 

 

Slaapgerief : 

 Knuffel 

 Matje 

 Slaapzak 

 Extra dekentje 

 Kussen 

 



 

 

Om te eten : 

 Gamel 

 Bestek  

   (lepel, vork en mes) 

 Beker 

 2 keukenhanddoeken 

 Drinkbus 

 

Allerlei : 

 ISI+ kaart + Kids-ID + 

klevertjes van de 

mutualiteit (afgeven aan 

de leiding bij aankomst) 

 Medicatie indien nodig 

(afgeven aan de leiding) 

 Briefpapier/kaartjes, 

enveloppen en postzegels 

 Zaklamp 

 Eventueel strips of boekjes 

(vergeet je naam er niet 

op te schrijven!) 

 Drinkbus 

 Trekrugzak 

 Linnenzak voor vuil goed 

 Zonnebril 

 Snoep (niet overdrijven!)  
 Zakgeld (maximum €10) 

 
Verkleedkleren : 

 Kledij om heel vuil te 

worden: slechte t-shirt, 

slechte short en slechte 

onderbroek (die achteraf 

in de vuilbak mogen) 2X ! 

 Galakledij. Wij zijn nog 

steeds op kamp, dus 

neem niet je allerbeste 

kledij mee! 

 Een witte of gele t - shirt 

die je niet meer nodig 

hebt 

 Camouflage kledij 

 Roze en Blauwe kledij. 

 

 

Verboden spullen : 

 Waardevolle spullen 

 Juwelen 

 GSM, I-pod, andere 

elektronische spellen  



Doorzettende Banteng  en Vurige Parkiet

Kamp 2020-2021 Hechtel-Eksel



Liefste leden en ouders,

De dag des oordeels is aangebroken. Jullie worden EINDELIJK uit jullie 
lijden verlost. 

Het Gidsenkamp van dit jaar zal gebaseerd zijn op een super coole playlist, 
die jullie leiding heeft voorbereid. Denk hip en trendy, maar dan op een 

scoutsfeestje…

Om dit kamp tot een goed einde te brengen, zouden jullie volgende 
benodigheden moeten bijhebben. Zie dat je niets vergeet!

Greetz,
Yours truly, Julie en Marie



Kleding
ü T-shirts
ü Truien
ü Lange broeken
ü Korte broeken
ü Regenjas 
ü Ondergoed
ü Sokken
ü Wandelschoenen
ü Slippers
ü Sandalen/vrijetijdsschoenen
ü Speelkledij
ü Pet 
ü VOLLEDIG UNIFORM aan bij 

vertrek

Verkleedkledij
ü Vuilspelkledij
ü Marginale outfit
ü Witte T-shirt die je niet meer nodig hebt

Eetgerief
ü Gamel
ü Bestek
ü Beker
ü Keukenhanddoek
ü Drinkbus
ü Aardappelschiller

Om te slapen
ü Matje (geen veldbed!)
ü Slaapzak + extra dekentje
ü Kussen
ü Pyjama 

Hygiëne
ü Tandenborstel + tandpasta
ü Zeep en shampoo
ü Haarborstel 
ü Handdoeken
ü Maandverband
ü Zonnecrème en aftersun
ü Washandje

Allerlei
ü Trekrugzak
ü Kampeerstoeltje
ü Enveloppen/Papier/adressen

/Postzegels
ü Identiteitskaart (aan leiding afgeven)
ü Medicatie (aan leiding afgeven)
ü Zwemgerief
ü Zaklamp
ü Zakgeld (max. 10 euro)
ü Muggenspray 
ü Zonnebril
ü Een snackje (Niet veel, want er moet 

nog gegeten worden!)
ü Je goed humeur

Wat neem je niet mee?
ü GSM/iPod/tablet
ü Juwelen
ü Andere waardevolle voorwerpen
ü Alcohol/drugs


