KEK decoratie tips:











masking tape voor een snelle pimpbeurt van je kastjes
ook plakfolie met bijvoorbeeld gekleurde stippen of rood met witte stipjes is heel makkelijk voor een
snelle opknapbeurt van bijvoorbeeld een tafeltje
solar lampjes of vlaggenlijnen aan de luifel of de (voor)tent
plastic bloemenslingers langs de scheerlijnen (zodat je er niet tegenaan loopt)
maak zelf een leuke poster of verf ergens (de deur) schoolbord verf zodat je lekker los kan gaan met
"handlettering"
kies een leuk thema en zoek er zoveel mogelijk spullen bij (dier, kleur, print)
Flat Flowers op het raam en hoppetee.... instant vrolijkheid
Funky Friday heeft onwijs leuke tegels om de vloer mee te bedekken (tip van Linda)
Maar het belangrijkste: doe wat je leuk vindt, de ene kan het niet kleurig genoeg zijn, de ander is meer
van het neutrale. Maakt niet uit, als je hart een sprongetjes maakt dan heb je het goed gedaan!

Wat tips van KEK voor als je op pad gaat:

Voorbereiding:





Maak een proefrit met caravan of camper. Oefen met de draaicirkel, bochten nemen en de remafstand.



Schrijf de maten van je caravan of camper op een papiertje en leg dat bij de bestuurdersplaats (ivm de
hoogte van bijvoorbeeld viaducten of de breedte van bruggetjes). Vergeet de spiegels en de luifel niet!




Zorg voor reserve-onderdelen: reserve lampen, zekeringen, sleutels van camper of auto en caravan.
Scan de belangrijkste documenten (paspoort, rijbewijs) en stuur je naar je eigen mailadres, bewaar ook

Weet wat waar zit: zekeringen, accu, watertoevoer en vuilwatertank etc etc.
Berg alle folders en handleidingen, informatie boekjes en andere papieren vwb het technische gedeelte
bij elkaar op (in een map), dit geldt ook voor de verzekering en ander papierwerk.

kopieën.

Standaard uitrusting:



Voldoende lang elektriciteitssnoer met camping-stekker, en kort overgangs- verlengstuk met NL- stekker
naar camping-stekker



EHBO-set inclusief je eigen medicatie (en vergeet de tekentang niet). Controleer deze regelmatig want
bijvoorbeeld ontsmettingsmiddelen en steriel verband hebben een uiterste houdbaarheidsdatum.



Gereedschap setje (inclusief rol ductape, ijzerdraad, schroevendraaiers, hamer, setje extra zekeringen,
waterpas, schroefjes en boutjes, spanband, multimeter, elastiekjes)




Zaklamp en batterijen
Slang voor water aftappen (inclusief verloopstukjes), laat deze altijd eerst even doorlopen voordat je de



tank gaat vullen. En neem een jerrycan voor drinkwater of flessen water
Keukengerei: denk ook aan snijplank, schilmesjes, tang, vuilniszakken, theedoeken, sponsjes en zip-



zakjes
Zonnebrand en anti-muggenspray

Niet vergeten in te pakken:




oplaadsnoeren
handdoeken (ben ik zelf wel eens vergeten)

Maak een checklist voor elke keer als je vertrekt:





Zijn de ramen dicht en afgesloten



Staan de spullen in de kastjes zo dat ze niet kapot kunnen vallen tijdens het rijden (tip: doe de
kussentjes in de kastjes, een dubbelgevouwen placemat scheelt ook al een hoop gerammel tijdens het






Is de gasfles dicht
Zijn de dakluiken dicht en vastgezet (wordt vaak vergeten!!!). Denk er ook aan om een eventuele
antenne naar beneden te doen.

rijden)
Is het electriciteits-snoer afgekoppeld en ook ingepakt en zit het klepje hiervan dicht?
Staat de koelkast in de goede stand (schakelaar op 12 v) en zit de deur niet alleen dicht maar ook "op
slot".
Vergeet het instap-krukje niet mee te nemen
Alle afval (netjes) opgeruimd?

Heb jij ook nog tips voor je mede kampeerders? Laat ze me even weten dan kan ik ze toevoegen
aan deze lijst.

