
 

BIVAK 
MATERIAALLIJST 

 
 

We bevelen u aan om dit blad in de valies te kleven of in 
de reistas te stoppen.  

Noteer erbij hoeveel uw kind mee heeft en  
schrap wat er niet bij is.  

Gelieve ook alles vooraf te naamtekenen of van een 
kenmerk te voorzien. 

 
 
Naam:  ......................................................................  
 
Afdeling:  ..................................................................  

 
 
 
 
 

 
OOK NIET VERGETEN ! 

 Briefpapier 

 Omslagen 

 Schrijfgerief 

 Postzegels (ook op kamp verkrijgbaar) 

 Adressenlijst (het is handig als je de adressen op een 
kleefsticker schrijft om dan op bivak op de postkaarten te 
kleven) 

 leesboeken (van naam voorzien !! !!) 
 

Handig: je kan ook op voorhand postkaarten en -zegels reserveren op 
onze website. 

EXTRA TIPS 

 Leg het hoeslaken, kussen en de kussensloop bovenaan in de 
valies. Zo blijft de valies – bij het opmaken van het bed – nog 
netjes. 

 Het kan handig zijn om voor het ‘vuil spel’ kleren te voorzien die 
na het spel weg mogen, rechtstreeks in de vuilnisbak. Steek die 
kleren in een plastiekzak in de valies. Vermeld dat dit ‘vuile 
kleren’ zijn. 

 Sommige kinderen hebben baat aan het feit dat er per dag een 
‘kledingpakketje’ gemaakt is. Je kan dan de kleertjes per dag in 
een plastiekzakje steken. 
Voorzie dan wel een aantal extra T-shirts, broekjes,… die niet 
in een zakje zitten. Je weet maar nooit… 

 Het kan bij warm weer zeer warm zijn in de slaapzaal. Steek uit 
voorzorg een extra laken in je valies zodat je bij warm weer niet 
in je slaapzak hoeft te slapen, maar zodat je het laken over je 
kunt leggen! 
 



  
Aantal bij 

vertrek 
Aantal bij 
terugkeer 

   
Aantal bij 

vertrek 
Aantal bij 
terugkeer 

Toiletgerief    Speelkledij   

 Handdoeken     Korte broeken   

 Badhanddoeken     T-shirts   

 Washandjes     Lange broek   

 Zeep/douchegel     Jogging en/of trainingspak   

 Shampoo     Trui / sweater   

 Tandpasta     Zwembroek   

 Tandenborstel     Regenjas   

 Bekertje    Schoenen   

 Kam     Sportschoenen   

Slaapgerief     Gemakkelijke schoenen   

 Veldbed     Wandelschoenen   

 Hoeslaken     Pantoffels   

 Hoofdkussen     Laarzen   

 Kussensloop    Allerlei   

 Pyjama     Zakdoeken   

 Teddybeer     
Linnenzak of vuilniszak (om 

vuil goed in te stoppen)   

Ondergoed     Pet   

 Slipjes     Zonnecrème   

 Sokken     Anti-muggenstick   

 Onderhemdjes     
Herbruikbare drinkfles 
(genaamtekend)   

 


