
Wat neem ik mee op 
Zomerkamp? 

 

 
 

Zoals elk jaar is hier weer de lijst met benodigdheden en nogmaals 
(kort) de belangrijkste informatie. 
 

Waar en wanneer? 
We gaan op kamp in Simpelveld van 27 aug t/m 03 sep. 
 
Het adres van het kampterrein; 
Scouting Simpelveld 
Sportlaan 1a 
6369 VC Simpelveld 
 

Medicatie 
Als u zoon/dochter medicatie gebruikt, kunt u dit vooraf 
aangeven/afgeven bij de leiding. 

 



Geld en id-kaart 
De Welpen die mee op kamp gaan, mogen maximaal €10,- aan 
zakgeld mee hebben. Samen met hun id-kaart kan dit geld in een 
beurs of enveloppe afgegeven worden bij de leiding (ter bewaring). 
 

Wat mag er niet mee? 
Geen elektronische apparaten zoals: playstations, gameboys, cd-
spelers, mobiele telefoons, ander speelgoed enz. Wij zijn van mening 
dat dit soort apparaten niet nodig zijn op een scoutingkamp. 
Bovendien zijn dit ook vrij dure apparaten en het zou zonde zijn als 
deze kapot gaan. 
 

Snoep, hier zorgen wij voor. U zoon/ dochter zal niks te kort komen. 
Het snoep wat toch wordt meegenomen zal worden ingenomen en in 
de algemene snoepdoos worden gedaan en mee uitgedeeld aan de 
kinderen. 
 

Bereikbaarheid/ noodgevallen 
Wij zijn gedurende het hele kamp dag en nacht telefonisch 
bereikbaar. U kunt ervan uitgaan dat geen nieuws, goed nieuws is! 
 
Onze telefoonnummers: 
Maurice: 06-46625549 
Manon: 06-53301842 
Mike: 06-40997341 

 



Welke spullen neem ik mee? 

Als welp is het natuurlijk belangrijk je lichaam gezond te houden.  
 
Daarom heb je nodig een toilettas met: 
 

 Zeep 

 Kam /borstel 

 Tandenborstel 

 Tandpasta 

 Shampoo 

 4 Handdoeken 

 3 Washandjes 

 Evt. Muggenspray, zonnebrandcrème 
 

Verder gaat een welp nooit de deur uit zonder: 
 

 10 x ondergoed 
 10 x sokken 
 Pyjama 
 Badslippers 
 Scoutingtenue 
 Kleerhanger (voor het ophangen van het scouting-tenue) 
 T-shirts (voldoende) 
 Waterschoentjes 
 2 Truien en/of vest 
 Lange broeken 
 Korte broeken 
 Regenkleding 
 Zwemkleding + badhanddoek apart in een zwemtas 
 Laarzen 
 Drinkfles/ bidon (een die ook omgespoeld kan worden, 

voorzien van naam) 
 Goede stevige wandelschoenen 
 Een paar reserveschoenen 



 Plastic zak (voor de vuile was) 
 Zaklamp + batterijen (liefst volle batterijen natuurlijk) 
 (1 persoons) Luchtbed (geen stretcher/veldbed) 
 Slaapzak 
 Kussen 
 1 Knuffel beest 
 Zakgeld (max 10 euro) 

 
 

Alle spullen goed voorzien 
van naam  ! 

 
 


