
  



  

Beste welp, 

Hieronder staat de bagagelijst voor het kamp. Op het kamp moet je zelf voor je spullen zorgen en 

er bestaat altijd de kans dat iets zoekraakt, kapotgaat of vies wordt. Daarom hebben we de 

volgende tips: 

o Voorzie alles wat je meeneemt van je naam. 
o Neem zoveel mogelijk oude kleren en spullen mee. Het is dan niet erg als er iets mee 
gebeurt. 
o Pak je tas samen met je ouders in, zodat je weet waar alles zit. 
Je mag geen elektrische apparaten meenemen zoals een mobieltje, spelcomputer of horloge. 

De volgende zaken moeten je ouders bij de leiding inleveren: 

o Medicijnen (indien relevant)  
 
Veel plezier met inpakken! 

 

Bagagelijst 

o Medicijnen  
 

o Luchtbed of slaapmatje (geen 
veldbedje of airo-bed) 

o Luchtpomp (indien nodig) 
o Slaapzak 
o Kussen 
o Knuffel 
o Pyjama 
o Toiletspullen  

o Toilettas  
o Tandenborstel 
o Tandpasta 
o Shampoo  
o Borstel/kam 

o Washandjes 
o Handdoeken  
o Badlaken 
o Zwembroek/bikini 
o Sokken  
o Onderbroeken 
o Hemden 
o Korte broeken 
o Lange broeken 
o T-shirts 

o Truien  
o Scouting uniform 

o Pet 
o Das 
o Dasring (naai deze aan  

je das) of klompje 
o Blouse  

o Jas  
o Regenjas 
o Laarzen 
o Schoenen 
o Afwasteiltje  
o Theedoeken 
o Spelletjes en of leesboekjes 
o Zaklamp (met nieuwe batterijen) 
o Rugzakje 
o Bidon of flesje 
o Je mag snoep meenemen.  

Het snoep moet deelbaar zijn  
(geen energydrankjes) 

o Portemonnee (Je mag maximaal  
€ 5,- zakgeld meenemen.) 

o Vuilniszak voor de vieze was 
o Themakleding 
o Een knuffel in thema 

 



  Beste welp / toekomstig Hulpranger en ouder /verzorger, 

Deze zomer hebben we hulp nodig in ons junglepark. Na overleg met je 

scoutingleiding bleek dit goed samen te gaan met je zomerkamp. Daarom 

willen we je graag uitnodigen om samen met de rangers aan de slag te gaan in 

onze mooie jungle, TIMBOEKTOE. Je gaat helpen bij het verzorgen van de 

dieren en het leefklimaat waarin deze dieren leven, zodat deze fantastische 

jungle behouden blijft. 

We hebben hiervoor een leuk thema bedacht: Wij gaan deze week met zijn alle 

door het ”lint in onze jungle print”. 

We zouden het leuk vinden als je als hulpranger hiervoor een leuke, creatieve, 

gekke jungle-outfit meeneemt. 

Je mag je in deze outfit melden bij de rangerhut  

op zondag 17 juli om 13:00. 

 

Rangerhut De Monkey Tonky 

Louwstraat 26 

5374 CG 

Schaijk 

 

Daar zal onze hoofdranger jullie welkom gaan heten. 

De overige rangers zullen je naar de slaapvertrekken begeleiden waar jij de rest 

van de week gaat bivakkeren. 

 

Op vrijdag 22 juli om 11:00 sluiten wij deze jungle week af  

en keer je terug naar de bewoonde wereld. 

 



 We willen graag zeker weten of je meegaat. Lever daarom het bijgevoegde 

strookje zo snel mogelijk in. Dit kan uiterlijk over de volgende dagen 

(afhankelijk van je opkomstavond).  

Het mag ook via whatsapp worden doorgegeven. 

• Maandag 20 juni 

• Woensdag 22 juni 

 

Behalve het zakgeld worden alle kosten gedekt door  

de contributie die het afgelopen jaar is betaald. 

Wij verzorgen voor voldoende eten en drinken het hele weekend door. Snoep 

en drinken meenemen mag, maar alles wat meegenomen wordt moet deelbaar 

zijn met de rest van de kinderen. 

Je krijgt via whatsapp een nieuw in te vullen gezondheidsformulier. We gaan er 

vanuit dat we middels het gezondheidsformulier op de hoogte zijn van 

eventuele dieetwensen/allergieën/medicijnen en andere  bijzonderheden. 

Mocht jij of je ouders hier nog een mondelinge toelichting over willen geven, 

dan kan dit op 20 en 22 juni na de groepsavond (20.00uur). Daphne, de 

medicijnverantwoordelijke en Els, de kookstaf, zullen dan aanwezig zijn. Lukt 

dit niet, geef het dan telefonisch of via whatsapp even door aan de 

contactpersonen. 

Wij kijken er naar uit om jullie te verwelkomen 

 in onze prachtige jungle! 

Groetjes de rangers en je leiding 

 

De maandagwelpenleiding  De woensdagwelpenleiding  

Patrick (06-11247015)   Remi (06-39825082),   

     Daphne, Job, Gijs, Wesley en Tijs 

Gastleiding Dennis en Elise  Kookstaf Els en Wilfred 

 


