ORKA ZOMERKAMP
KOFFERLIJSTJE
SLAAPGERIEF
pyjama
knuffel
pantoffels/slippers
Kussensloop
lakens en een donsdeken of
slaapzak/fleecedekentje

KLEDING
ondergoed en sokken (+ reserve)
kleding voor voldoende dagen (inclusief lange broek
en warme/dikke trui en kleding die vuil mag worden)
sportieve kleding/comfortabele kledij: minstens 1
jogging voor na het douchen
stevige schoenen
regenkledij (o.a. regenjas)
feestkledij thema ruimte (hoeft zeker niet
aangekocht te worden; met een oud kledingsstuk en
wat creativiteit kan je al heel wat)
een zwempak/bikini/zwemshort en badhanddoek
Kleren waar we met verf op mogen morsen
een witte t-shirt dat na het kamp niet meer wit zal
zijn
zonnepet of hoedje en een zonnebril
linnenzak voor vuile was

ORKA ZOMERKAMP
KOFFERLIJSTJE
WASGERIEF
badjas (voor na het douchen)
washandjes en handdoeken/badhanddoek
toiletgerief (kam of borstel, tandenborstel, tandpasta,
douchegel of zeep, shampoo,
zonnecrème en aftersun, insectenspray)
persoonlijke zeep voor je handen te wassen (in de
kamer)
klein flesje alcoholgel (persoonlijk) – graag goed
naamtekenen

ALLERLEI

zaklamp met reserve batterijen
zakdoeken
een boek, spelletje of iets om je rustig mee bezig te
houden tijdens rustmomenten
(graag naamtekenen)
klapstoeltje (moet zeker niet speciaal aangekocht
worden)
rugzak
drinkbus
rolstoel (indien nodig)
Formulier mutualiteit voor tegemoetkoming
HOOFDKUSSEN en eenpersoonslaken of dekens/dekbed
of slaapzak voor bed. Er is enkel matras met
matrasbeschermer aanwezig. (tip: laken + dekentje is het
meest flexibel in functie van wisselende temperaturen)
Indien van toepassing : doktersvoorschrift voor
toediening van inspuiting(en).
Ventilatoren welkom in functie van de
weersvoorspellingen.

ORKA ZOMERKAMP
KOFFERLIJSTJE
MEDICATIE
Graag af te geven in een apart zakje of
doosje (pillendoosje) aan de coördinator
!!
Wat nemen we zeker NIET mee op kamp?
Waardevolle voorwerpen (bv. horloges, juwelen, ...)
GSM mag mee op eigen verantwoordelijkheid. Orka
kan niet verantwoordelijk gesteld
worden voor eventueel verlies of schade aan het
toestel.
Er zal een vast moment per dag voorzien worden
waarop de GSM gebruikt mag
worden; de rest van de dag wordt het toestel in
bewaring gegeven bij de monitoren.

Vergeet ook zeker niet
... Jullie goed humeur en enthousiasme
... de zon
... en jullie kampkriebels !

