
Paaskamp 2020 
 

Dag kapoenen, wouters, jonggivers, givers en jins.  
Het is weer zover: het langverwachte paaskamp!! Hieronder wat praktische informatie. 
 
Wanneer?  
Van maandag 13 april tot donderdag 16 april 2020. 
 
Waarheen?  
Het Zennedal, in Buizingen. Het paaskamp gaat steeds door in lokalen.  
 
Hoe gaan we naar daar?  
 
Dit jaar gaan we opnieuw met de trein. Daarom vragen we aan de ouders om de leden af te zetten 
aan de scouts op maandag 13 april om 9 uur (IN PERFECT UNIFORM!). Van de scouts gaan we 
vervolgens samen te voet naar het station. Op donderdag 16 april om 16u, zullen we terug op de 
scouts zijn.  
 
Wij huren een extra camionnette om alle bagage van kapoenen en wouters te kunnen vervoeren. 
Daarom vragen wij GEEN harde koffers mee te geven en de bagage te beperken. Hou er rekening 
mee dat we maar 4 dagen op kamp gaan. 

 
Wat kost dit allemaal?  
 
Het paaskamp kost 55 euro. Gelieve dit bedrag vóór 3  april te storten op ons rekeningnummer: BE70 
9731 5699 3625 met vermelding van “Familienaam - Voornaam - Tak - paaskamp 2020”. 
 
Wat nemen we allemaal mee?  
 

 Slaapzak + matje, zaklamp en kussen voor wie graag zacht ligt 
Dit jaar zullen er in het gebouw bedden aanwezig zijn, daarom moeten de kapoenen en 
wouters dit jaar GEEN bedje meenemen. WEL moeten de kinderen een slaapzak, 
dekbedovertrek en kussensloop meenemen!  
De jonggivers, givers en jins moeten WEL hun matje meenemen, aangezien niet ieder kind in 
een bed zal kunnen slapen.  

 Voldoende speelkledij voor 4 dagen: T-shirts, pulls, broeken, kousen, … 
 Zwemkledij 
 Ondergoed + slaapkledij + teddybeer 
 Wasgerief: handdoek, washandje, zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta 
 Voldoende en stevig schoeisel (altijd belangrijk!)  
 Regenjas 
 Eetgerei: gamel, bestek en beker (zet overal goed de naam van je kind op!) 
 Keukenhanddoek (voor de afwas) 
 Eventueel verkleedgerief, muziek, … 
 Identiteitskaart of kids-ID en eventuele medicatie (wordt aan de leiding afgegeven bij 

aankomst) 
 GEEN dure en kostbare voorwerpen, snoep en slecht humeur!! 

 
Voor kapoenen en wouters: gelieve een klein rugzakje mee te nemen met hierin een koekje en 
eventueel een spelletje, strip, boek,… voor tijdens de treinrit. 

 
TOT OP PAASKAMP EN EEN STEVIGE SCOUTSLINKER VAN JULLIE ALLERLEUKSTE LEIDING!!!  


