
Persoonlijke uitrusting voor weekend- en zomerbivak 
 
De laatste tijd hebben wij als scouting Sint Lucia veel nieuwe leden erbij gekregen. 
Bij deze nieuwe leden is het vaak niet altijd even duidelijk wat zij mee moeten nemen 
tijdens een weekendbivak of zomerbivak. Hierbeneden proberen wij dit voor u weer 
te geven.  

Weekendbivak Zomerbivak  
Slaapmatje of luchtbed (laag en een-
persoons). Als er niet in tenten wordt 
geslapen (of in legertenten) dan is een 
stretcher ook toegestaan. Dit wordt dan 
expliciet aangegeven. 

Slaapmatje of luchtbed (laag en een-
persoons). Als er niet in tenten wordt 
geslapen (of in legertenten) dan is een 
stretcher ook toegestaan. Dit wordt dan 
expliciet aangegeven. 

Z.n. extra fleece-deken voor koude 
nachten 

Z.n. extra fleece-deken voor koude 
nachten 

Kussen Kussen 

Favoriete knuffel Favoriete knuffel 

Pyama Pyama 

Toiletartikelen (Tandpasta, 
tandenborstel, bekertje, kam, zeep, z.n. 
spiegeltje) 

Toiletartikelen (Tandpasta, 
tandenborstel, bekertje, kam, zeep, z.n. 
spiegeltje) 

2 washandjes 7 (wegwerp) washandjes 

1 handdoek 4 handdoeken 

1 theedoek 2 theedoeken 

 Plastic waskom (niet elke 
zomerkamplocatie heeft wastafels). 

1 kleerhanger 2 kleerhangers 

1 vest / trui 2 vest / trui 

2 lange broeken 2 (of meer lange broeken) 

Sokken Sokken 

Ondergoed Ondergoed 

 Schort of oude kleren, voor het koken op 
tafelvuur 

Regenjas Regenjas 

Zwemkleding (indien aangegeven!) Zwemkleding 

Zakdoekjes Zakdoekjes 

Oude schoenen / laarzen die nat mogen 
worden 

Oude schoenen / laarzen die nat mogen 
worden 

Wandelschoenen (waterdicht) Wandelschoenen (waterdicht) 

Laarzen Laarzen 

Slippers Slippers 

Bord, soepkom, mok, puddingkom (liefst 
plastic en gemerkt met naam) 

Bord, soepkom, mok, puddingkom (liefst 
plastic en gemerkt met naam) 

Mes, vork, lepel, dessertlepel, theelepel 
(gemerkt) 

Mes, vork, lepel, dessertlepel, theelepel 
(gemerkt) 

 Schrijfgerei (papier, potlood, pen) 

Zaklamp Zaklamp 

 Zonnebril voor koken op tafelvuur 

 Zonnecrème 

Rugzakje voor wandelingen Rugzakje voor wandelingen 



 Zakgeld voor snoepwinkeltje (max 1 euro 
snoep per dag en 1 flesje frisdrank à 1 
euro => dus 2 euro per dag) 

 Wat extra zakgeld om ansichtkaarten en 
postzegels te kopen 

 Stickers met adressen van diegene waar 
een kaart heen wordt gestuurd 

Vuilniszak / plastic tas voor vuile was Vuilniszak / plastic tas voor vuile was 

 EHBO-setje (pleisters e.d.) 

Compleet uniform (dragen bij aankomst 
en vertrek) 

Compleet uniform (dragen bij aankomst 
en vertrek) 

Overige kleding naar eigen inzicht Overige kleding naar eigen inzicht 

Kopie i.d. bewijs (indien voorhanden, let 
op bij 14 plus is eigen i.d. card verplicht) 

Kopie i.d. bewijs (indien voorhanden, let 
op bij 14 plus is eigen i.d. card verplicht) 

 Kopie ziekenfondspasje 

Eventueel medicijnen van uw zoon / 
dochter, geef deze z.n. af bij leiding 

Eventueel medicijnen van uw zoon / 
dochter, geef deze z.n. af bij leiding 

Zakmes mag (laat dit z.n. bij de leiding 
inleveren) 

Zakmes mag (laat dit z.n. bij de leiding 
inleveren) 

Er mag best wat snoep of chips mee 
gegeven worden, maar met mate! 

Er mag best wat snoep of chips mee 
gegeven worden, maar met mate! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 


