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Kampinfo 
 

Helaas is het fantastische scoutsjaar achter de rug… Maar niet 
getreurd, want gelukkig komt het jaarlijks kamp er bijna aan! 
Het hele jaar door hebben jullie 
bewezen dat jullie volwaardige 
welpen zijn op planeet aarde. 
Maar er is meer dan planeet 
aarde, namelijk DE RUIMTE! 
 
 
Elke dag nemen we jullie mee op reis in de ruimte. Van Uranus 
tot Jupiter, we zullen alles gezien hebben. Daarom verwachten 
wij van jullie aardmannen om zoveel mogelijk verkleedkleren 
mee te nemen, zodat jullie op alles voorbereid zijn. 
 
Ons ruimteschip vertrekt maandag 3 juli om 9u op de parking 
van het fenikshof. Gelieve op tijd te komen zodat alles vlot 
verloopt. We zetten terug voet op aarde zondag 9 juli om 17u, 
weer op de parking van het fenikshof. 
 
Ondanks dat we zover van de aarde zitten, is er voor jullie 
ouders toch een mogelijkheid om een brief te schrijven naar 
volgend adres: 
 
Naam zoon 
Scouts Grimbergen 
Chiroheem Sint-Gerolf 
Miklaan 16 1B 
3600 Genk 
 
 
 
 
 



 

Wat nemen we mee? 
 
Slaapgerief: 

1. Matje/veldbed 
2. Kussen 
3. Pyjama  
4. Slaapzak 
5. Knuffel 

 
Toiletgerief: 

1. Tandenborstel 
2. Tandpasta 
3. Shampoo/zeep 
4. Handdoek 
5. Washandjes 
6. Kam/borstel 
7. Wc rol 

 
Eetgerief: (schrijf hier best op alles je naam!!) 

1. Bord/gamel Bestek 
2. Beker 
3. Keukenhanddoek 
4. choco of confituur 

 
Kledij: 

1. hou zeker het weerbericht in de gaten en neem niet je beste kleren mee 
2. Je volledige scouts uniform: hemd + sjaaltje aan bij vertrek 
3. je supercoole ruimteoutfit! 
4. Onderbroeken 
5. Kousen 
6. T-shirts 
7. Truien 
8. Lange en korte broeken 
9. Schoenen (sportschoenen, pantoffels, 

stapschoenen en een paar die vuil mogen worden) 
10. Regenjas 
11. een witte t-shirt die permanent vuil mag worden 
12. Zwemgerief 
13. Kleren die vuil mogen worden (zeker mensen die hun belofte doen) 

 
 
Varia: 

1. Je zaklamp 
2. Zonnecrème 
3. Linnen zak (voor vuile was) 



4. Strips/leesboek 
5. Papier + omslag + balpen + postzegels (voor brieven) 
6. (Zelfgemaakte) fakkel 
7. genoeg plastieken zakken voor vuile kleren en schoenen 

 

Wat nemen we niet mee? 
 
 

1. Dure spullen: bv. Gsm, ipod, …. 
2. Snoep (jullie kennen de regels hier rond. Wat we vinden nemen we 

af. Doe je best zou ik zo zeggen) 
3. Uurwerk 

4. Alles wat je denkt dat de leiding toch zal afnemen 
 

 
De leiding kan niet meer wachten om te vertrekken! Hopelijk jullie ook. 

Indien jullie nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren. 
 

 
 

Maurits                                              Helder 
0472755841                                       0470996939                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


