Meeneemlijst
‘Oh Nee! wat moet ik allemaal meenemen?’ hoor ik je denken. We hebben de belangrijkste
dingen hieronder in een lijstje gezet:
•

•
•
•

•

•
•

•

Kleding om op elk weer voorbereid te zijn. Regenjas, waterdichte schoenen, twee of
drie paar extra sokken, een extra warme trui, een zonnebril, thermo-ondergoed.
Houdt rekening met koud en nat weer, ook dan wil je je kunnen vermaken zonder te
verkleumen. Denk ook aan laagjes in je kostuum, ziet er vet uit en is lekker warm :)
Slaapspullen: Tent, luchtbed of matje, kussen, slaapzak, pyjama. Denk bij koud weer
ook aan extra voorzieningen zoals dekens en een warme slaap trui.
Praktisch Spul: Zaklamp, waterflesje, IC-tas. Zet ook je naam en SN op al je spullen,
zodat als je iets kwijt raakt en het wordt gevonden, we weten dat het van jou is.
Eten: Bord, bestek, beker, theedoek. Met het oog op het milieu liever geen wegwerp
spul. Als je dat toch meeneemt, ruim het dan goed op! Zet ook hierbij op alles je
naam en/of SN.
Formulieren: Om deel te kunnen nemen aan Expiatio moet je een aantal formulieren
invullen. Dit is de medische verklaring en als je nieuwe speler bent ook het
lidmaatschap formulier. Deze zijn te vinden op de site onder het kopje downloads.
Toiletspullen: WC-papier hoef je niet mee te nemen, maar denk wel aan je
tandenborstel, deo, shampoo, een handdoek, borstel etc.
Geld: Om eten en drinken te kunnen kopen in de taverne is een barkaart nodig, deze
kun je voor vijf euro kopen in de taverne. Je kunt op het evenement ook betalen voor
het evenement, doe dit bij de incheck. Verder kost het 50 cent om te douchen.
Vergeet ook je kostuum niet!

Als je dit allemaal bij je hebt, heb je denk ik alles. Mocht je op het evenement erachter
komen dat je wat essentieels mist (tent, zonnebril, tandpasta etc.), meld het dan even bij
iemand van het bestuur. Wij zullen je dan helpen met je probleem :)

Checklist
Kleding
-

Voldoende schone shirts
Warme trui
Schone OC-broek
Ondergoed
Voldoende droge sokken
Slaapkleding (Pyjama)
Stevige dichte schoenen die vies mogen worden

Kampeerspullen
-

Tent
Haringen
Luchtbed + pomp/Matje (Check even van tevoren of deze niet lek is.)
Kussen
Warme slaapzak
Zaklamp
Bord, beker, bestek

Toiletspullen
-

Tandenborstel
Tandpasta
Shampoo
Handdoek
Medicatie
Haarborstel
Zonnebrand

Formulieren
-

Medische verklaring
Lidmaatschap formulier (Alleen nodig als je nog geen lid bent.)

Nog handig
-

Geld
IC Tas
IC Waterfles

Bij koud of regenachtig weer
-

Thermo-ondergoed
Regenjas
Extra warme kleding voor onder je kostuum. (Bij voorkeur een neutrale kleur.)
Extra deken voor ’s nachts.
Kleding om in te slapen.
Kruik

