
Paklijst 24-26 april 2020 Tijdens Vonk zijn we het hele weekend buiten. 

Houd daar rekening mee en pak voldoende warme kleding in

Verplicht Naar eigen 

behoefte

Eventueel 

te huur* 

Opmerking

Tassen

1 Rugzak/draagtas x Waar AL je spullen in mee te nemen zijn / liefst met waterdichte hoes

Dagrugzakje (die bv in grote backpak past) x Voor drinken/snacks/regenkleding tijdens wandelingen

Kleding Tip: neem 'laagjes' mee zodat je iets uit of juist aan kunt trekken

(regen) Jack x Wind en waterdicht. Kan fleece in combinatie met regenkleding

Regenkleding x Regenjas + -broek of poncho

Lange (stevige) broek x Evt een afritsbroek, dan heb je een korte en lange broek ineen

Trui / dikke fleece (vest) x
Shirt met lange mouwen x
Ondergoed x
Muts x Het kan in april nog koud zijn

Sjaal x Het kan in april nog koud zijn

Handschoenen x Het kan in april nog koud zijn

Stevige (waterdichte) berg / wandelschoenen x
Droge sokken (min. 3 paar)  x
Lichte schoenen (sportschoenen / sandalen) x
Setje (sport)kleding (incl schoenen!) dat nat en 

vies mag worden
x

Setje schone/droge kleren voor terugweg x

Slapen
Warme slaapzak x 25,00€       Indicatie: Tot minimale temperatuur 0 graden

Lakenzak x Met een (fleece)lakenzak voeg je zo een aantal graden aan je slaapzak toe en scheelt het je wassen achteraf

Slaapmatje voor op de grond x 20,00€       Een mat is lichter en warmer dan een luchtbed. 

Bivakzak x 17,50€       Dit is een hoes waar je je slaapzak (en eventueel je matje) in doet. Voorkomt dat je slaapzak nat wordt en beschermt je matje.

Overige
Vuilniszakken/ waterdichte zakken x Om kleding droog in te vervoeren en eigen afval

Papier en potlood/pen x
Bijbel x
Toiletartikelen x
Wc papier x
Tip: Vochtig toiletpapier/doekjes/washandjes x
(sport) handdoek x
Zonnebril x
Zonnebrandcreme x
Muggenstift/deet x
Verzekeringspas x
Paspoort/ID kaart x Waterdicht verpakken

Hoofdlamp/zaklamp  + extra batterijen x Eventueel met rood licht om te voorkomen dat je omstanders verblindt
Mes x Kan handig zijn maar is geen verplichting

Pleisters/paracetamol/sporttape x Naar eigen behoefte

Medicijnen x Geef je medische bijzonderheden aan op het formulier!

Zitlap/ driepuntskrukje x Om droog en warm op de grond te zitten. 

Eten en drinken
Snacks x Aanvullend op de maaltijden. Denk aan (chocolade/muesli)repen, noten of snoepjes

Waterfles, PET-fles, Camelbak x Per persoon moet je 1 liter water bij je kunnen hebben. Tip: een metalen fles kun je 's nachts als kruik gebruiken

Beker x
Spork of bestek x Mes, vork en lepel

Bord, iets om van of uit te eten x Bijvoorbeeld stevig campingbordje of messtin

Werkhandschoenen x Voor werken met ruw hout of touw

* Wil je via Vonk spullen huren? Dat kan! Geef je bestelling vóór 23 maart 2020 aan ons door en we zorgen dat ze bij het startpunt klaarstaan.


