
 

 

Beste ouders en kinderen, 

Het is alweer bijna zover! KAMP PIETJE PUK! Wij hebben er in ieder geval alweer super veel zin in. 

Hieronder hebben wij wat informatie en een checklist gemaakt voor jullie die afgevinkt kan 

worden.  

 

Tent 1 en 2 

Let op dat er voor elke dag schoon ondergoed en gevarieerde kleding voor mooi en slecht 

weer wordt mee gegeven. Voldoende handdoeken, washandjes en ondergoed is noodzakelijk 

aangezien wij niet kunnen wassen op de nieuwe locatie. 

 

Tent 3 en 4 (vanaf 10 jaar) 

Voldoende kleding, handdoeken en washandjes mee nemen. Let op! Telefoons opladen zal niet 

meer zo frequent mogelijk zijn als voorheen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het meenemen 

van telefoons, dit is op eigen risico (kwijt is kwijt). De fietsen kunnen naar Amsterdam gebracht 

worden op woensdag 19 juli en donderdag 20 juli vanaf 18:30 tot 20:00. Wij vervoeren vervolgens 

de fietsen voor jullie naar Lunteren. De fiets kan ook naar Lunteren gebracht worden, dit kan 

alleen op vrijdag 21 juli van 19:00 tot 20:00. De fietsen moeten in goede staat verkeren en deze 

moet passen bij je lengte (niet te klein dus!). 

 

Algemene informatie 

De bonte avond is net als vorig jaar niet meer toegankelijk voor ouders, ook dit keer i.v.m. de 

nieuwe locatie. Het zou handig zijn als er kleding, attributen en een cd meegenomen wordt voor 

de act van de bonte avond. Verder zijn kaartjes natuurlijk weer van harte welkom, deze mogen 

naar het nieuwe adres gestuurd worden (i.v.m meerdere groepsaccommodaties op het terrein 

“de Vos” bij het adres vermelden):  

Kinder Kamp Pietje Puk 

De Wildwal, de Vos 

Galgenbergweg 3  

6741 KJ Lunteren 

06-33941087 (mobiele nummer alleen gebruiken bij spoed) 

 

Graag allemaal 22 juli tussen 9:00 en 9:30 aanwezig zijn bij Ons Genoegen. 

De bus zal vertrekken vanaf het busstation aan de Elandsgracht/Marnixstraat om 10:00.  

Zaterdag 29 juli zal de bus weer arriveren op het busstation aan de Elandsgracht/Marnixstraat 

rond 11:15, de fietsen zullen rond dezelfde tijd aankomen. 

 

Tot 22 juli!!  
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 tandenborstel 

 tandpasta 

 shampoo 

 douchegel 

 wasgel (gezicht) 

 haar borstel/kam 

 zonnebrand 

 6 badhanddoeken 

 1 badlaken 

 7 washandjes 

 

 

 10 onderbroeken 

( 10 hemden) 

 10 paar sokken 

 lange broeken 

 korte broeken 

 warme trui/vest 

 lange mouwen shirt 

 T-shirt 

 pyjama 

 

 

 (regen) jas 

 kaplaarzen/laarzen 

 dichte schoenen 

 sandalen/slippers/open-schoenen 

 zwemgoed (+ badslippers) 

 kussensloop 

 hoeslaken  (1 pers. bed) 

 slaapzak/dekbed met beddengoed 

 vuilniszak (voor het wasgoed) 

 CD 

 

 


