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VALIESLIJST 

Correct invullen a.u.b. 
 
NAAM: ……………………………………………………… 
 
Alle kleding is getekend met: ……………………………….. 
 
 
Zak voor vuil linnen   ……… 

 
 

Ondergoed: 

Onderbroeken    ……… 

Onderhemdjes    ……… 

BH’s     ……… 

Sokken     ……… 

Andere: ………………………..   ……… 

 

Kleding: 

Trui uniform    ……… 

T-shirt uniform    ……… 

Sjaaltje/Das    ……… 

Scoutshemd    ........  

Hemd/bloesje    ……… 

T-shirt      ……… 

Trui     ……… 

Golf     ……… 

(Regen)jas    ……… 

Pet     ……… 

Short     ……… 

Lange broek    ……… 

Kleed     ……… 

Rok     ……… 

Pyjama     ……… 

Zwembroek/zwempak   ……… 

Kledij voor vettige spelen   …….. 

Kledij voor waterspelen    …….. 

Witte t-shirt     ……… 

Verkleedkledij in thema   ……… 

Andere: ………………..   ……… 

 

 

 

Schoenen: 

Sandalen    ……… 

Sportschoenen    ……… 

Wandelschoenen    ……… 

Pantoffels VERPLICHT!   ……… 

Andere: ………………………   ……… 

 

Toiletgerief: 

Toiletzak    ………. 

Tandenborstel    ………. 

Tandpasta    ………. 

Beker     ………. 

Zeep     ………. 

Shampoo    ………. 

Kam     ………. 

Borstel     ………. 

Scheerapparaat    ………. 

Zonnecrème    ………. 

Zakdoeken    ………. 

Handdoeken    ………. 

Badlakens    ………. 

Washandjes    ………. 

Slabbetjes    ………. 

Luiers     ………. 

Maandverband    ………. 

Andere: ………………………….   ………. 

      

 

 

 



 

 

Allerlei: 

Hulpmiddelen voeding    ………. 

Kussen  (Niet vergeten)   ………. 

Hulpmiddelen communicatie  ………. 

Bedriemen    ………. 

Enveloppen    ………. 

Postzegels (zelf voorzien!)   ………. 

Adressen    ………. 

Knuffelbeer    ………. 

Bril     .…….. 

Brillendoos     ……… 

 

Rugzak(verplicht voor de 2-daagse) ..…… 

Luchtmatras / Matje   ……… 

(verplicht voor de 2-daagse voor Givers en Jins) 

Luchtmatraspomp   ………       

Brooddoos    ……… 

Drinkbus    ……… 

Zonnebril    ……… 

Slaapzak     ……… 

Onderlaken (verplicht!!!)   ……… 

Andere: ……………………

 

EXTRA voor de Jins: Galakledij  .…….. 
 
 
Gelieve op alle kleren duidelijk de naam te noteren. Alle kamers liggen er na 5 dagen volledig in de 
war bij en het is vrijwel onmogelijk om uit te zoeken wat van wie is zonder namen in de kleren.  
 
Gelieve alle speciale kleren (kleren die zeer vuil of juist niet mogen vuil worden) in aparte zakjes te 
steken met etiket. Zo kan worden verhinderd dat goede kleren per ongeluk (zeer) vuil worden. 
 
Gelieve aan alle valiezen/rugzak/slaapzak ook een duidelijk kaartje met naam en tak aan te 
hangen.  
 
Gelieve alle lintjes van voorgaande jaren te verwijderen, wij geven een nieuw lintje. Er is namelijk 
steeds een bepaalde kleur per tak. 
Gelieve GEEN medicatie in de valies te steken. Je krijgt de gelegenheid deze bij het brengen van de 
valiezen op de lokalen op 10 juli af te geven aan onze verpleger of verpleegster. 
 
De leiding dankt u om hieraan te voldoen. Dit maakt ons kampleven een stuk eenvoudiger en leuker! 
:)


