
Paklijst Mook kamp leerjaar 3 

Handbagage (in rugzak): (55x35x25) 

 Eten en drinken voor reis  
 Lunchpakket voor de 1e dag 
 regenkleding 
 Paspoort of identiteitskaart 
 Medicijnenpaspoort indien van toepassing 
 Pinpas of ong. € 15 aan contant geld  

Bagage 

 De ruimte in de bus is beperkt. We rekenen per leerling op één rugzak/tas en 
slaapspullen, liefst geen harde koffer ivm de ruimte die deze innemen.  

Verblijf in tenten 

 1 persoonsslaapmat of -luchtbed.1  
 Een slaapmat heeft de voorkeur omdat dat warmer is en niet stuk kan gaan! 

 Evt. hoeslaken 
 Warme Slaapzak 
 Kussen (tip: neem alleen een sloop mee waar een trui ingewikkeld kan worden) 

Persoonlijke uitrusting 

 Legitimatie 
 Zaklamp met reserve batterij  
 Koordje voor eventuele bril 
 Zwemkleding 
 Petje 
 Zonnebril 
 Zonnebrandcrème 
 Minimaal 2 lange broeken 
 Korte (sport)broek (ook bij vooruitzicht slecht weer) 
 Genoeg schone shirts 
 Sportschoenen of wandelschoenen 
 Extra paar (sportieve) schoenen die nat mogen worden 
 Waterschoenen of slippers (evt.)   

 let op! Met teenslippers mogen géén wateractiviteiten worden gedaan.  
 Genoeg warme kleding (muts/sjaal) 
 Voor iedere dag schone sokken en ondergoed 
 2 Theedoeken 
 Bord/bestek/beker (voorzien van naam!) 
 Regenkleding (jas + broek) 
 2 of 3 badhanddoeken 
 Toiletartikelen 
 Toiletpapier (1 rol p.p.) 
 Vuilniszak met naam (om natte kleding mee naar huis te nemen) 
 Kaarten, spelletjes, puzzelboekjes en iets om te lezen 

 
 

LET OP! 
• Laat waardevolle spullen thuis 

• Wat mag er niet mee:  
scherpe voorwerpen of wapens, energydrinks, alcohol, drugs, sigaretten, mobiele 
telefoon  

 
1  Een slaapmat heeft de voorkeur omdat die niet stuk kan gaan. Een warme slaapzak is van belang omdat 

 het best koud kan zijn in een tent. Onze ervaring is dat je met een beetje goede wil bij familie of 
 kennissen een goede uitrusting bij elkaar kunt regelen. Begin dus op tijd met navraag doen hiervoor. 
 


