Bagagelijst
Lincolngroep
Arnhem
Waarschijnlijk ben je het lijstje inmiddels al gewend. Toch is onze ervaring, dat er
belangrijke spullen vergeten worden. Dus vandaar een lijstje, met de spullen, die jullie
naast de gewone kleding niet mogen vergeten.
Alles moet in één tas passen en moet je zonder hulp kunnen dragen.
Merk alle kleding van naam en label de bagage.
WEL meenemen in je bagage:
 Badslippers
 Bord, Mok en Bestek
 Broeken (waarvan 1 nette)
 Dagrugzak(je)
 Gewone Jas
 Goede wandelschoenen voor op het terrein <zand en gras> en voor een tocht
Zorg dat deze waterdicht zijn.
 2 normale Handdoeken
 Je lievelingsknuffel
 Korte broek(en)
 Ondergoed
 Pyjama of andere kleding waar je in slaapt
 Regenkleding
 Slaapmatje of luchtbed <met pomp>
 Slaapzak
 Kussen
 2 Theedoeken
 Toiletspullen
 T-shirts
 Veel sokken
 Warme trui
 Zakgeld (hiervoor geeft de leiding altijd een richtbedrag aan)
 Zaklamp met volle batterijen
 Zwemspullen + Badhanddoek (of je gebruikt een normale handdoek, zie boven)
 Uniform (blouse en das)
 Spullen die de leiding apart heeft aangegeven (in de uitnodiging of zo)
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volgende zaken mogen mee, maar alleen buiten programma om worden gebruikt:
Zakmes
Mobiele telefoon (opladen kost € 0,50)
Snoep, maar dan voor de gehele groep!
Strips, puzzels, leesboeken
(Bord)spelletjes
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Vuurwerk
Walkman/diskman/MP3 speler
Nintendo’s/ gameboys oid
Messen (anders dan zakmes)
Andere wapens
Energy drinks/snoepjes/poederes etc. e.d.
Alcoholische dranken

Energydrinks zijn niet toegestaan. Ook wanneer deze tijdens het kamp worden aangeschaft,
zullen wij hiertegen een sanctie zetten.
Bagage moet bij aankomst worden ingeleverd bij de bagageterminal. Houdt er rekening
mee, dat je vanaf de parkeerplaats nog een eindje moet lopen met de bagage. 1 Tas is
daarom voldoende. Zorg dat je alles handzaam verpakt en je het zonder hulp van je
ouders kan dragen. “Neem dus ook niet te veel mee. Elke dag een ander setje kleren aan
is echt niet nodig.”
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