
 Ashanti kampfolder voor de grote speltakken 

In deze folder informeren wij u over wat uw kind moet meenemen naar een kamp. 

Op bladzijde 2 staat een (afvink) bagagelijst. Vóór u de kasten induikt en van alles 

gaat inpakken adviseren wij u om eerst de rest van deze bladzijde te lezen. Een 

goede voorbereiding geeft uw kind een leuker kamp en scheelt de leiding een hoop 

kopzorgen. Als u vragen heeft, stel die dan aan de leiding. Deze mensen hebben zo 

ongeveer alles wel een keer meegemaakt. Zij kunnen u  het beste informeren. 

 

CONTROLEER ALLES! Luchtbedden die lek zijn of zonder dopjes. Kapotte ritsen van 

slaapzakken. Een lege tube tandpasta. Kleding in de verkeerde maat of iets dat niet vies 

mag worden of kapot mag gaan. We hebben het al vaker meegemaakt en dit is zó 

vervelend voor uw kind en de leiding. Wij vragen u ook dringend om alle spullen te voorzien van 

naam. Na enkele dagen kamp ligt de tent soms vol met losse kleding, zoek dat maar eens uit. Het is 

ook heel handig om voor elke kampdag één setje ondergoed in een plastic zakje te doen. Dan blijft 

dat in ieder geval schoon. 

 

ZELF LATEN INPAKKEN! Het lukt kinderen vaak niet om de rugzak net zo (netjes) in te 

pakken als u dat deed. Controleer wel of alles ingepakt wordt en laat het hen zelf doen. 

LIEVER EEN RUGZAK! Het veel praktischer om één rugzak te hebben dan meerdere 

kleine tassen. Een daypack (apart rugzakje) is superhandig bij hikes en fietstochten. Als 

dit daypack nog in de rugzak past wordt het reizen een stuk makkelijker. 

 

 

MOBIELE TELEFOON  Voor deze leeftijdgroep is een mobiele telefoon nodig om 

contact te houden bij hikes of onderweg naar een kamplocatie.  

 

 

GELD  In deze leeftijdsgroep hebben de kinderen meer vrijheid en zijn zelfstandiger 

dan bij de Welpen. Iets lekkers mogen ze zelf kopen. Daarvoor is wat geld nodig, 

hoe langer het kamp duurt, hoe meer nodig is. Overleg met de (bege)leiding over 

hoeveel geld nodig is. Teveel verschil in de hoeveelheid geld waarover kinderen 

beschikken kan onrust geven in de groep en dat willen we voorkomen. 

 

 

VRAGEN? VRAGEN! Zoals al eerder geschreven, onze leiding is zeer ervaren en kan 

antwoord geven op al uw vragen. Te veel- of domme vragen bestaan niet!  
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Kleding 

Geef uw kind voldoende kleding voor alle kampdagen mee. Niet te weinig en ook niet te veel. Het uniform 

wordt alleen gedragen op het moment van vertrek en aankomst en als we een dagje uitgaan. Tijdens de 

rest van het kamp dragen wij vrijetijdskleding, een kampshirt of het blauwe scoutingshirt.  

 Compleet uniform 

 Gewone kleding (voldoende!)  

 Warme trui (na een warme dag kan het ’s 

avonds flink afkoelen) 

 Regenkleding (regenlaarzen/ gamaschen )  

 Stevige wandelschoenen 

 Sportkleding en sportschoenen  

 Zwemkleding en badhanddoek  

 Ondergoed en sokken (voldoende!)  

 Nachtkleding  

 Pantoffels/slippers  

 Plastic zak(ken) voor de vuile was 

 Oude kleding voor de kampdoop (alleen bij 

het eerste Zomerkamp bij een nieuwe 

speltak)  

 

Bij koud weer 

 Handschoenen, sjaal, muts 

 Extra laagjes kleding 

 Extra fleece deken of lakenzak voor ‘s nachts  

 Gronddeken of liefst isoleerdeken (bij apotheek of drogist verkrijgbaar)  

 

Slaapspullen 

 Slaapzak  

 Iso- of thermomat  

 Eventueel een KLEIN kussen (een sloop waar je een trui in kunt stoppen werkt ook prima) 

 

Overige bagage 

 Bord, mok en bestek  

 Handdoeken en washandjes (voldoende!) 

 2 theedoeken 

 5 wasknijpers 

 Zonnebrand, zonnebril en een pet (bij mooi 

weer)  

 Toiletartikelen (in een toilettas!)  

 Voldoende medicijnen e.d. indien van 

toepassing (s.v.p. de leiding inlichten) 

 Zaklantaarn (controleer s.v.p. voor vertrek 

of de batterijen nog goed zijn)  

 Zitlap of een licht stoeltje 

 Boek(en) en spelletje voor de vrije tijd  

 Veldfles of bidon  

Verder 

 Vaatdoekjes  

 Zakmes  

 Pen en papier 

 Persoonlijke hygiënische spullen (dames)  

 Lucifers/aansteker 

 EHBO-setje 

 ID-kaart/paspoort 

 pasje Zorgverzekering 

 

 

Afsluitend waar we mee begonnen. Voorzie alles van naam en  

zorg dat het in goede staat is! Alvast bedankt en succes met inpakken. 


