
 

Een bagagelijst 
Hieronder vinden jullie een lijst met spullen die je mee moet nemen op de ouder-kind-hike.  
Je kunt natuurlijk altijd samen kijken wat je extra of anders mee wilt nemen want alleen jullie weten 
wat jullie nodig hebben en prettig vinden. 

Voor het bagagevervoer 
Om het bagagevervoer een beetje te vereenvoudigen en er maar beperkt plek is hebben we een paar 
regels opgesteld: 
1. Naast je tent is er 1 backpack of weekendtas per persoon toegestaan  
2. Er mogen geen losse pannen, potten, matjes of schoenen mee gegeven worden. 
3. Slaapzaken mogen wel los die zijn makkelijk weg te stoppen. 
4. Een Curver-box met losse onderdelen is niet toegestaan. 
5. Een tas mag maximaal 20 kilogram wegen. 
6. Er mogen geen kratten, kisten of andere grote verpakkingsmaterialen gebruikt worden. 
7. Zorg er voor dat je bagage compact is. 
8. Het is aan te bevelen op al je bagage je naam te zetten of er een label aan te hangen. 
9. Verpak je kwetsbare bagage veilig en tegen stoten. We gaan voorzichtig om met de spullen, maar 
de tassen worden wel gestapeld en in de aanhangwagen vervoerd. 
10. Geen bagage in vuilniszakken; dit zou als afval weggegooid kunnen worden! 

Spullen die meegaan met het bagagevervoer: 

• Tent voor 2 personen 
• Slaapmatjes 
• Goede slaapzakken 
• Eventueel extra deken 
• Kookbrander 
• Brandstof voor de brander (genoeg voor 1 warme maaltijden) 
• Pannenset 
• Koekenpan of pannendeksel 
• Kookgerei, mesje, roerlepel etc 
• Lucifers (waterdicht verpakt) aansteker 
• Bord, mok en bestek 
• Theedoek, afwasmiddel, afwaskwast 
• Handdoek met washandje 
• Toiletspullen 
• een wekker. 
• Reserve kleren, voldoende warm maar ook op en zonnetje berekend 
• Extra sokken 
• Pyjama 
• Je knuffel 
• Zaklamp met voldoende batterijen 
• Extra schoenen of laarzen voor op het kampterrein 
• Enkele vuilniszakken 
• Een Powerbank om je telefoon mee op te laden 
• Uniform 

 

 

 



 

Spullen in je dag-rugzak mee op je tocht: 

• Dagrugzak met regenhoes en goede draagbanden 
• Drinkfles en/of thermoskan 
• Mok 
• Regenkleding 
• Reflecterende hesjes  
• Zakmes 
• Warme trui 
• Muts en of pet (ook lekker in bed) 
• Eventueel warme das en wantjes 
• Zonnebrandcrème, zonnebril 
• medicijnen 
• Telefoon 
• Waterdichte hoezen voor kwetsbare spullen 
• Identiteitsbewijs en zorgpas 
• Pen en papier 
• Fototoestel 
• Eventueel verrekijker 
• Wc. Papier 
• zitlap 
• Lekkers 
• Geld 
• EHBO trommeltje 
• Enkele plastic zakjes die als afval zakje kunnen dienen 

Goed ingelopen stevige wandelschoenen 


