
PAKLIJST VOOR KAMP WENTERS: 

Nodig voor de kampweek: 

1. Lepel – mes – vork – beker – bakje of diepbord  
(ONBREEKBAAR en voorzien van naam). 

2. Zeep – handdoeken – washandje – eventueel een theedoek. 
3. Wollen trui – vest of trainingspak. 
4. Badkleding – zonnebrandcrème. 

5. Schoenen – oude gymschoenen (ER WORDT VEEL GELOPEN!) 
6. Voldoende ondergoed en voldoende goede sokken. 
7. Regenkleding: Wij adviseren DRINGEND: een regenpak (regenbroek/regenjack) en een stel goede 

laarzen (zowel regenpak als laarzen goed waterdicht). 
8. Zakdoeken – kam – borstel – tandenborstel – tandpasta. 
9. Warme slaapzak en warme pyjama. 

10. Een warme jas tegen koud, droog weer. 
11. Eventueel een extra zaklantaarn. 
12. Zakgeld wordt op school in onderling overleg afgesproken (€15,-). Liefst in kleingeld. 

13. Voor de eerste dag brood, fruit, drinken (in wegwerpverpakkingen). 
14. Pen – potlood – papier – enveloppen – briefkaarten – postzegels. 
15. Plunjezak, grote rugzak of gewone sporttas (GEEN VUILNISZAK!) 

16. Pak je kleren eerst in kleine plastic draagtassen (vuilniszak) en doe het DAN in je plunjezak. Doe 
daarna een naamkaartje aan je plunjezak. 

17. Zelf thuis je plunjezak (helpen) inpakken, dan weet je wat er in zit. 
18. Kleding en andere spullen van een merkteken voorzien. 
19. Kleren moeten stevig zijn en makkelijk zitten, niet de beste of de mooiste. 

20. Brildragers kunnen het beste een metalen koker meenemen. 
21. Een klein spel (speelkaarten o.i.d.) en/of een leesboekje voor slecht weer. 

 

KAMPREGELS: 
1. Het BELANGRIJKSTE: Een tent is een kostbaar bezit. Wees er dus erg voorzichtig mee. Er mogen 

niet teveel kinderen in de tent. Vooral de “tentdeuren” hebben veel te lijden. Blijf daar dus vanaf. 

2. ’s Morgens NIET eerder de tent uit dan dat het sein OPSTAAN is gegeven. 
3. Houd je steeds rustig als er nog slapers zijn. 
4. Zonder toestemming mag NIEMAND het duin over of de zee in. 

5. Niet verder de zee in dan tot je heupen. 
6. Het kamp moet steeds keurig opgeruimd zijn. 
7. Tenttouwen zijn GEEN drooglijnen. 

8. Geen spelletjes in de buurt van de tenten. 
9. Zet schoenen en laarzen OP KOP onder het afdakje. 
10. Telefoons, I-Pods, radio’s, digitale camera’s e.d. zijn erg kost- EN breekbaar. Daarnaast werken ze 

sfeer verlagend. Niet meenemen a.u.b. 
11. SNOEP en DRINKEN zijn in het kamp verboden. Beperkt (voor de heenreis) meenemen. 

12. CHIPS en ENERGIEdrankjes helemaal niet mee nemen. 
13. Heb je een dieet: melden bij de leerkracht. 

 

Adres: 
Kamp Wenters 
Camping Stortemelk, 

Kampweg 1 
8899 BX  VLIELAND 
 

 


