De Patrouillekoffer
Op kamp zijn de leden verdeeld in patrouilles. Dit zijn kleine groepen met elk hun eigen bed, tafel
en vuur. In deze patrouilles leven de leden op kamp, het is als het ware een kleine familie. Zo
slapen, koken, eten etc ze samen in deze kleine groep. Elke patrouille heeft ook zijn eigen
patrouillekoffer. Dit is een koffer die gevuld is met al het materiaal dat ze nodig hebben om het
kamp goed door te komen. Dit gaat van sponsjes, snijplanken en versiering voor hun tent tot
snoep en drinken. Om deze spullen te kunnen betalen, doen de leden tijdens het scoutsjaar kleine
geldactiviteiten in hun patrouille zoals bijvoorbeeld snoep verkopen. Een deel van het materiaal
wordt ook aangekocht door de leiding. Hieronder geven we jullie een kort overzicht van welke
spullen door ons worden gekocht en welke ze zelf moeten voorzien.
OPGELET: Koop zeker geen spullen die slecht kunnen worden of kunnen smelten.
CORONA AANPASSING: Omdat er patrouilles zijn die nog geen geld hebben kunnen inzamelen
door de Corona maatregelen hebben we met de leiding beslist de patrouilles die nog geen geld
hebben ingezameld 70 euro te doneren. We raden aan om toch nog zelf met je patrouille geld in te
zamelen. Dit kan je bijvoorbeeld doen door zelf thuis klusjes uit te voeren of om toch nog een
activiteit te regelen. Als jullie dit geld nog zelf kunnen inzamelen, dan kunnen we meer geld in ons
kamp investeren om de activiteiten leuker te maken. Ook het geld voor de kookwedstrijd zal dit
jaar niet apart afgegeven moeten worden. Dit zal de leiding betalen. De patrouillekoffer wordt ook
niet op voorhand ingeladen, al het materiaal van de patrouille wordt door 1 iemand va, de
patrouille meegenomen op kamp. Daar kan de patrouillekoffer worden ingeladen.

Wat moet er zeker in je patrouillekoffer steken?
Dit is materiaal dat ze ofwel zelf kunnen aankopen of eventueel kunnen meenemen van thuis.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kranten, tijdschriften, … (om het vuur aan te steken)
Aanstekers, lucifers en aanmaakblokjes
Zoet beleg zoals choco en confituur
Sjortouw
Snijmesjes
Snijplanken
Aardappelschiller
Keukenhanddoeken (min 2 per dag)
Tafellaken (best een afwasbaar van harde plastiek dat goed tegen de regen kan.)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ovenwanten
Waslijn
Wasknijpers
Peper, zout en misschien andere lekkere kruiden om je eten echt nice te maken (Best geen
zout in een zak maar wel in een busje of glaasje)
Bruine zeep
Sponsjes
Keukenvodden
Ijzersponsen
Wc papier
Afwasmiddel (biologisch afbreekbaar)

Eventuele extra’s
o
o
o
o
o
o
o

Radio (op batterijen)
Waterspeelgoed (band, luchtmatras, pistooltjes, ...)
Iets tegen de muggen / vliegen
Versiering voor in de tent
Versnaperingen (chips, koeken, ...)
Frisdrank ......
…

