
BAGAGE 
Ik vertrek op kamp in Kung-Fu-land en ik neem mee… 
 
In portefeuille: 
o Identiteitskaart/Kid IDen/of ISI+-kaart (afgeven bij  
aankomst) 
o Zakgeld in munten (enkel voor kaartjes en postzegels, €0.50 per stuk) 
o Adressen (voor de ribbels, mazzels en rakwi’s zijn voorgeschreven  
enveloppen (al dan niet met postzegel) of etiketten erg handig) 
 
Toiletgerief: 
o Washandjes 
o Handdoeken (groot en klein) 
o Borstel/kam 
o Zeep 
o Shampoo 
o Tandenborstel 
o Tandpasta 
o Bekertje 
o Zonnecrème 
o Aftersun 
o Anti-insecten middeltje 
o Maandverband (meisjes) 
o Scheergerief (jongens) 
 
Speelkledij: 
o Shorts 
o T-shirts 
o Lange broeken 
o Truien 
o Voldoende ondergoed (+ reserve) 
o Voldoende sokken (+ reserve) 
o Regenjas! 
o Uniform (hebben we aan bij vertrek/aankomst, eventueel extra uniform) 
 
Schoenen: 
o Goede stapschoenen = wandelbottinnen!  
o Regenlaarzen (want op kamp is gras + regen = modder) 
o Reservepaar (vb. sportschoenen) 
o Sandalen of slippers 
 
  



Om te slapen: 
o Pyjama’s 
o Slaapzak (het kan ’s nachts serieus afkoelen dus een warm exemplaar is aangeraden) 
o Voor iedereen(behalve ribbels) : veldbed of luchtmatras (en pomp!) 
o Knuffeldier 
o Zaklamp 
o Kussen 
o Extra deken dat ook gebruikt mag worden om aan het kampvuur te zitten 
o Hoeslaken voor ribbels, mazzels en rakwi’s (mazzels en rakwi’s hebben deze enkel 
voor de laatste nacht nodig)  
 
 
Allerlei: 
o Zwemgerief (ook zwembandjes voor wie nog niet zo goed kan zwemmen) 
o Zonnepetje, zonnebril 
o Schrijfgerief, boek of tijdschriften (voorzien van naam) voor tijdens de platterust 
o Wasknijpers 
o Papieren zakdoeken 
o (stoffen) zak voor vuile was  
o Dagrugzak (voor iedereen) 
o Gamel en bestek (voor mazzels, rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s) 
o Drinkbus (voor iedereen) 
o Een mondmasker in een afgesloten, plastic zakje!! (zodat we ons zeker goed kunnen 
beschermen) 
o Verkleedkleren in het thema “Kung Fu Panda” 
 
Op kamp moet je natuurlijk voldoende materiaal meenemen, maar overdrijven  
is zeker niet nodig.  
 
Je neemt dit allemaal zelf met de auto mee op 21 juli. 
 
Omdat we op het einde van het kamp niet weer met een massa verloren  
voorwerpen willen zitten, willen we jullie vragen om alles van een naam te  
voorzien! Zo kunnen verloren voorwerpen snel weer naar hun baasje  
terugkeren! 
 
We zouden het heel fijn vinden dat alle mazzels en rakwi's een veldbedje 
meebrengen. Dit houdt de orde in de tenten en houdt onze bengeltjes zeker droog, mocht 
het eens hard regenen.  
 
De vuile was mag samen met uw kinderen ook weer worden afgehaald op 31 juli 2020 om 
9u30 op de kampplaats. 
 


