
Paklijst Ardennenreis 2015 

Voor iedereen 

 Paspoort / ID kaart  

 Pas zorgverzekering en medicijnen als je die gebruikt 

 Warme slaapzak, hoofdkussen en kussensloop 

 Kleine rugzak voor handbagage 

 Bidon of drinkfles 

 Toiletspullen, handdoek, WC Papier 

 Zwemkleding 

 Zonnebrand, Aftersun, Badslippers 

 2 vuilniszakken voor de vuile was 

 Zaklamp + batterijen 

 Zakgeld (voor de Mc Donald op de terugweg en om wat te kopen bij de “winkel  van sinkel” op 

het kamp) 

 Theedoek 

 Goede loopschoenen (liefst bergschoenen) 

 Schoenen die nat mogen worden (voor kanoën en vlotvaren) 

 Regenkleding 

 Gemakkelijk zittende kleding: broek (2), korte broek, T-shirts, ondergoed, gewone trui, warme 

trui, sokken (minimaal 7 paar), jas 

 Reservebril en briltouwtjes (voor mensen met lenzen: bij de wateractiviteiten wordt 

aangeraden een bril te dragen) 

 Lunchpakket eerste dag 

 Spel kaarten of dobbelstenen voor als je je verveeld 

Voor Bivak extreem en de Super Challenge 

 Slaapmat (niet te groot, geen twee persoons luchtbedden voor 1 persoon) (denk eraan: bij de 

Super Challenge moet je dit meedragen, dus licht gewicht!!) 

 Dekentje 

 WC-papier 

 Bord, mok, bestek 

 Kleding die tegen vuur kan (liefst 100% katoen, geen nylon) 

 Bij de Super Challenge: een trekkersrugzak voor je bagage en goed ingelopen bergschoenen. 

 Voor de Super Challenge: neem niet teveel mee, denk aan het gewicht van je rugzak. Je moet 

alles zelf tillen! 

Voor de Accommodatie 

 Hoeslaken 

Aandachtspunten 

 Bagage voor Accommodatie en Bivak extreem graag in weekendtassen en niet in koffers. Dit is 

makkelijker voor in de bus. Bij de Super Challenge uiteraard alles in de trekkersrugzak. 

 Geen geluidsdragers meenemen, we zitten in een stiltegebied. 

 Waardevolle spullen (mobiele telefoons, sieraden etc.) gaan mee op eigen risico. Bellen en 

internetten in de Ardennen is duur, er is geen WiFi. 

 De school heeft een collectieve reisverzekering, de verzekeringsvoorwaarden staan op de 

website bij internationalisering. 

 Bij de laatste brief zit een formulier voor het doorgeven van diëten en andere bijzonderheden 


