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Thema  
Allerliefste kaboutertjes,  

Jullie weten ondertussen wel allemaal dat we samen op kamp gaan in de 

zomervakantie. We hebben jammer genoeg een probleempje dat we samen gaan 

moeten oplossen tijdens die week: alle kleuren zijn gestolen en wij moeten ze 

terugvinden. Gelukkig hebben we zeven dagen de tijd om de zeven kleuren van de 

regenboog terug te halen en ons kamp op te fleuren! 

Zorg dus zeker dat jullie allemaal klaar zijn om de strijd aan te gaan met donkere 

donderwolken en boosaardige boeven, want alleen samen kunnen we het 

kabouterkamp terug inkleuren!  

Kom dus allen mee op kamp en samen maken we er een geweldig avontuur van! 

Dikke knuffels en kusjes,  

Andrea, Kato en Zoë  

  



Wat neem ik mee op kamp? 
 Luchtmatras/veldbed/madje… 

 Slaapzak  

 Eventueel kussen (je kan dit ook zelf maken met een pull/handdoek) 

 Pyjama  

 Knuffel  

 Voldoende kousen en ondergoed  

 Broeken, t-shirts, topjes, truien, shortjes… (neem vooral kleren mee die vuil 

mogen worden!) 

BELANGRIJK: neem veel kleurrijke kleren mee! Zorg dat je minstens 1 

kledingstuk (meerdere hebben we natuurlijk nog liever!) van elke kleur (rood, 

oranje, geel, groen, blauw, roos en paars) hebt.  

 Kleren die heel heel vuil mogen worden voor diegene die hun belofte moeten 

doen (2e jaars) (het liefst na de belofte zelfs rechtsreeks de vuilbak in mogen) 

 Bikini of badpak, zwembril, badhanddoek en zwemzak!  

 Pet of hoedje  

 K-way  

 Handdoek(en), washandje(s) 

 Toiletzak: tandpasta, tandenborstel, zeep, shampoo, haarborstel, haarrekkers 

… 

 Je scoutsuniform: rokje, hemd en sjaaltje (AAN BIJ VERTREK!) 

 Bottinnen, sportschoenen, rubberen laarzen (als ze slecht weer voorspellen), 

gemakkelijke schoenen/slippers/pantoffels…  

 Linnenzak  

 Boekjes, strips… voor in de ochtend en tijdens de siësta! 

 Enveloppes, papier en balpen om brieven te schrijven + postzegels 

 Zaklamp  

 2 keukenhanddoeken  

 2 pott choco/confituur/speculoospasta  

 bord, bestek, beker, drinkbus  

 Identiteitskaart  

 Indien nodig je medicatie (graag afgeven bij vertrek aan de leiding) 

 Een lunchpakket voor de eerste middag  

 

Wat neem ik NIET mee?  
 Gsm  

 Snoep   

 Mp3, iPod, iPad, …  

 Horloge of wekker  

 Waardevolle spullen die je liever niet verliest  

 

 

 

 



 

Praktische informatie 
Vertrek: 3 juli om 9u   

Terugkomst: 9 juli om 16u  

We spreken steeds af op de parking van het Fenikshof, achter de scoutslokalen.  

 

Briefjes kunnen gestuurd worden naar volgend adres:  

 

Naam kabouter 

Kabouters scouts Grimbergen 

Chiroheem Sint-Gerolf 

Miklaan 16 1B 

3600 Genk 

 

Indien jullie nog vragen of opmerkingen hebben kunnen jullie ons altijd bereiken via 

ons email-adres: kabouters@scoutsgrimbergen.be  

Ook op het kamp zijn wij bereikbaar voor dringende zaken op onderstaande GSM-

nummers:  

Andrea: 0474 91 53 88  

Zoë: 0472 61 97 89 

Kato: 0479 08 56 83  
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Spelletjes 
Zoek de volgende woorden in het rooster:  

 

 

 

Los deze rebus op:  

 


