
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Wat nemen we allemaal mee op kamp? 

 
- Toiletgerief: zeep, zeepdoos, tandenborstel en tandpasta, bekertje, kam en/of borstel, 7 

handdoeken, 5 washandjes, shampoo, douchegel, … 
 

- Slaapgerief: veldbed, slaapzak, kussen, pyama, een teddybeer, … 
 

- Kampkledij: uniform : KKOS T-shirt , KKOS hemd (we vertrekken in uniform) 
 

5 warme truien, regenjasje, 4 lange broeken, enkele shortjes, 7 à 8 t-shirts, 11 onderbroeken, 8 

hemdjes en 11 paar kousen. 
 

- Zwemgerief: badpak/zwembroek (een klassieke zwembroek ook meebrengen!!), badmuts, 
badhanddoek (ev. opblaasbare zwembandjes) 

 
- Schoeisel: Laarzen, sportschoenen,stevige wandelschoenen, pantoffels of iets dergelijks. 

 
- Andere: 

 
 Linnenzak of vuilniszak voor vuile kledij: zeker niet vergeten!! 

 Zakdoeken 
 Rugzakje (dat groot genoeg is en liefst geen zwemzak aangezien de touwtjes te veel schuren), 

drinkbus en brooddoos. 

 Zaklamp 

 Schrijfgerief: omslagen, briefpapier en adressen (Postzegels en postkaarten zijn op kamp te 
koop) 

 Sis-kaart: af te geven met de medische fiche bij het binnenbrengen van de valiezen. 

 Een stripverhaal of boek als je graag wat leest tijdens de siësta. 

 Bescherming tegen de zon: zonnecrème, lippenbeschermer, pet. 

 Muggenmelk 
 
 

Een goede raad: Probeer aub zoveel mogelijk overal de volledige naam in te schrijven. Elk jaar 
opnieuw blijven we met een heleboel verloren kledij zitten. De verloren voorwerpen kun je bekijken 
na de sluiting (bij de terugkomst) in de lokalen. 

 

Wat nemen we niet mee op kamp?   
- Snoep mag maar met mate 

- Schmink 

- Waardevolle voorwerpen: bijvoorbeeld gsm’s, computerspelletjes, mp3, ipod, … 
- We spreken af wie deze voorwerpen toch mee heeft er zelf verantwoordelijk voor is. Indien 

iets stuk raakt is het je eigen schuld. Er wordt bijgevolg ook niets van vergoed indien er 
brokken van komen. 

- Messen: indien je betrapt wordt met eens mes, wordt dit onmiddellijk afgenomen. Je krijgt je 

mes pas terug eens we thuis zijn. Dit doen we om ongelukken te voorkomen. 

- We rekenen er op dat je zelf ook wel weet wat kan en wat niet. 


