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Paklijst Salwega Estahorde
 

   Slapen
   Matje / luchtbed / evt. luchtbedpomp
   Slaapzak
   Knuffel
   Pyjama / nachthemd
   Kussen

   Kleding
   Scoutfit (das, blouse, salwegashirt enz)
   Jas / trui
 x3  x2  Lange broeken
 x3  x2  Korte broeken
   Zwemkleding + badlaken
   Stevige schoenen + evt. sloffen
   Slippers
   Sportkleding
 x7  x2  Sokken
 x7  x2  Ondergoed
 x4  x2  T-shirts korte mouw
 x2    T-shirts lange mouw
 x2   Warme trui / vest
   Regenkleding
   Discokleding
   Zak voor vuile was

   Persoonlijke verzorging
   Handdoeken
   Washandjes
   Tandenborstel + tandpasta
   Kam / borstel / haarverzorging
   Zeep / Shampoo / douchegel
   Medicijnen (in beheer bij de leiding)
   Zonnebrandcrème / anti-mug

   Overig
 x2  x2  Theedoeken
   Zaklamp
   Zonnebril / pet / hoed
   Zakgeld (maximaal € 10,- in beheer bij de leiding)
   Zakmes
   Leesboek / spelletje / kleurplaten, -potloden
   Rugzakje

Voor alle kleding geldt: de aantallen mogen meer zijn, liever te veel dan te weinig kleren!
Waardevolle spullen kun je bij aankomst aan de leiding geven, dan worden ze apart bewaard.

De Estahordeleiding is niet verantwoordelijk voor het zoek- of stukraken van de eigendommen 
van de welpen • Meegenomen snoep wordt samengevoegd in een grote snoeppot en aan  
iedereen uitgedeeld gedurende het kamp • Telefoons zijn het gehele kamp niet toegestaan 
tenzij er duidelijke afspraken met de leiding zijn gemaakt.

Tip 1: Pak de tas samen met uw kind in, 
zodat uw kind weet waar alles ligt 

en wat hij/zij mee heeft.Tip 2: Voorzie alles wat meegaat op kamp 

van een eigen merkje. Dit i.v.m. het 
verwisselen van spullen.Tip 3: Zorg altijd voor een extra set onder

broeken, sokken en lange broeken i.v.m. de 

activiteiten (bijv. 8 stuks onderbroeken bij een 

zomerkamp en 3 stuks bij 2 nachtjes slapen)
Tip 4: Houd rekening met de weers

verwachting. Een regenpak is 
bijvoorbeeld niet altijd nodig, 
zwemkleding daarentegen bijna altijd wel.

zomerkamp

pinksterkamp

klein kampje
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