
VIVE LE PAKO 
Liefste chirogrieten, het is zover eindelijk gaan we op kamp! Dit jaar als wielrensters,  

dus smeer uw benen al maar in, het zal een onvergetelijk kamp worden!  

Het kamp gaat door van 12 juli tot 20 juli.  

Inschrijven kan via deze link: https://forms.office.com/r/ZPTRFvpRiU  

PRAKTISCHE ZAKEN  

Bagage binnenbrengen:  

Voor pinkels, speelclub, kwiks en tippers: Jullie nemen je bagage ZELF mee met de auto. 

Voor tiptiens en aspiranten: Jullie bagage kan binnengebracht worden op 9 juli tussen 19-20h.  

 

START KAMP 

Aspiranten: vertrekken 10 juli, verder info krijgen jullie van je leiding.  

Tiptiens: vertrekken 11 juli, verder info krijgen jullie van je leiding.  

Tippers, kwiks en speelclub: worden op 12 juli om 14h op de kampplaats verwacht, met al je 

bagage.  

Pinkels: worden op 14 juli om 11h op de kampplaats verwacht, met al je baggage.  

 

EINDE KAMP 

Het kamp is gedaan op 20 juli. Alle leden gaan met bussen naar huis, tegen 15u verwachten we 

in Nijlen terug te zijn. In de bussen passen enkel de koffers van de leden, bedden gaan met de 

camion mee. Deze kunnen worden opgehaald op 21 juli tussen 18-20h.  

 

 

 

 

POST 
Op kamp gaan, daar hoort natuurlijk een briefje van en naar het thuisfront bij. Wij bieden 

postzegels aan: als je er bij ons wil kopen, neem je hiervoor dus best wat kleingeld mee. Om 

zeker te zijn dat alle brieven aankomen, raden wij aan om te werken met adresetiketten of 

voorgeschreven enveloppen. 

Post of kaartjes sturen kan naar volgend adres: 

Chiro Pako ME t.a.v. (naam kind) + (afdeling kind) 

Vakantiehuis Zum Breitenvenn 

Aussenborner Weg 5 

4770 Amel 

 

Bezoekers verwachten we NIET op kamp. In geval van nood kan je wel de leiding contacteren. 

WAT MET MEDICATIE?  
We dienen enkel medicatie op doktersattest toe. Als er geen 

doktersattest is, mogen wij de medicatie niet toedienen. De 

medicatie moet meegegeven worden in de originele verpakking, 

met de juiste hoeveelheden en tijdstip van toename bijgevoegd. 

https://forms.office.com/r/ZPTRFvpRiU


Ik ga op kamp en neem mee: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaapgerief  

- Slaapzak  

- Pyjama  

- Knuffel  

- Veldbed  

- Kussen  

- Warme sokken  

Wasgerief  

- Waskom  

- Washandjes & handdoeken  

- 2 à 3 grote badhanddoeken  

- Zeep & shampoo  

- Tandenborstel, tandpasta en bekertje  

- Kam en/of borstel 

- Enkele wasknijpers  

- Veiligheidsspelden  

- Haarrekkertjes en klemmetjes  

Eetgerief  

- Plat en diep bord (kom) onbreekbaar 

- Beker  

- Bestek  

- 2 keukenhanddoeken 

Kledij  

- Voldoende ondergoed en sokken  

- Voldoende spelkledij  

- Regenjas  

- Warme trui en jogging  

- Badpak of bikini  

- Sandalen  

- Stevige wandelschoenen of sportschoenen  

- 1x kledij die op kamp weggegooid mag worden  

- Watersandalen en/of regenlaarzen  

- Een wielertoerist outfit 

Allerlei  

- Papieren zakdoeken  

- Drinkbus  

- Brooddoos  

- Identiteitskaart/Kids-ID (af te geven aan de leiding bij vertrek)  

- Maandverband en/of tampons  

- Enkele plastiek zakken  

- Linnenzak voor vuile kledij 

- Zonnecrème, pet en aftersun  

- Briefpapier, enveloppen en adressen en schrijfgerief  

- Kleingeld voor foto’s en postzegels 

 

TIPS & TRICKS  
- Help bij het inpakken, zodat je weet wat je bijhebt en waar je het kan vinden.  

- Kostbare voorwerpen heb je niet nodig op kamp. Neem je toch een gsm, 

fototoestel, … mee? Dat is dan op eigen risico!  

- Neem herkenbaar en onbreekbaar eetgerief mee.  

- We hebben een ongelooflijk goeie kookploeg bij die ons met allerlei lekkernijen 

gaan verwennen. Laat snoep en koeken dus ook zeker thuis!  

- Schrijf overal je naam op! Zeker op handdoeken, washandjes en onderbroeken. 

Met alcoholstift gaat dit zeer snel en blijft het er lang genoeg op staan.  

- Voor de kleinsten zijn zakjes met kledij per dag ook handig. 


