--BROODROOSTERKAMP-#ping
Woehoeew we gaan op broodrooster kamp
#Pingping
Dit kamp leren jullie de kneepjes van het
cooliopingping spel zodat we als “cooliopingping
masters” België kunnen betreden.

Waar gaan we heen?

SLOVENIAAA
Hoe gaan we daar heen?
-

-

(grote) Rugzakken worden 29 juni tussen 10u00 en 11u00 afgezet aan onze lokalen
We spreken 29 juni af om 20uur aan station Gent dampoort.
Vervolgens nemen we om 20u30 de trein richting Antwerpen.
Om 22u25 nemen we de trein vanuit Antwerpen naar Schiphol
o Zorg dat je genoeg snacks/bezigheidsspullen (zoals kaarten, uno) meeneemt
om de tijd te verdrijven (zie volgend puntje)
Vliegtuig in Schiphol om 06u00
AANKOMST OM 09u00 IN SLOVENIE

Wanneer zijn we terug?
-

-

Dinsdag 9 juli om 20u45 in Charleroi, ouders voeren ons terug naar Gent. We zullen
ten laatste tegen 22u30 In Gent terug zijn (dit zonder vertragingen). We houden jullie
de avond zelf telefonisch op de hoogte wanneer we exact in gent zullen toekomen.
Rugzakkenkunnen 14 juli tussen 16u00 en 19u00 worden opgehaald. ( De leiding gaat
rechtstreeks door naar het kamp van de andere takken waardoor dit niet eerder kan)

Wat neem ik mee (grote rugzak)?
-

Slaapzak, matje, gamel, bestek, drinkfles/waterzak, keukenhanddoek
Handdoek, zeep (dit kan je onderling delen met elkaar), tandenborstel, kam,
eventuele medicatie,…
Enkele korte broeken (het gaat warm zijn ), enkele lange broeken
1 paar stapschoenen, 1 paar normale schoenen/slippers
Zaklamp, zakmes (dit mag absoluut NIET in de kleine rugzak!!!!)
Enkele t-shirts, truien, ondergoed, goede sokken om te wandelen, enkele lichtere
sokken
Regenkledij: jas + broek (sterk aangeraden)

Wat neem ik mee (kleine rugzak?)
-

ID-kaart
Bankkaart (zorg dat je er buiten België geld mee kan afhalen)
Ontbijt voor in de ochtend + snacks voor tijdens de nacht GEEN DRINKEN BOVEN DE
100ML
Uno, kaarten,…
Europese ziekteverzekeringskaart
Niet teveel cash geld!!!!
Eventuele medicatie
Afmetingen van de kleine rugzak: 40 x 30 x 20 cm

Regels, JAWEL DIE ZIJN ER
-

Gsm, Ipod, Boxen op eigen risico!!
o Een klein nokiabakje volstaat (of andere merken)
o Liefst geen gsm, ipod, …….
o Wij laten om de x- aantal dagen iets horen aan de ouders!
o GEEN NIEUWS = GOED NIEUWS
o Zorg dat je jouw grote rugzak kan dragen!! Deze zal enkel voor de vlucht in
het busje blijven, op andere momenten/ wandeltochten dien je deze te
dragen, neem dus niet teveel mee. Het max aantal kg’s worden via mail nog
gecommuniceerd. Op drie-daagse gebruik je dus jouw grote rugzak!!!
o Probeer douchegel/shampoo met elkaar te delen.
o Wij nemen een camera mee waar ook jullie foto’s mee mogen trekken.
o Rugzakken worden samen met ons nog gecontroleerd!
o Heb je een tent? Laat het ons weten → deze willen we ook op voorhand
controleren!
o Een nieuwe coolio ping ping move verzinnen.

!!!!! vergeet jullie inenting tegen tekencefalitis en hepatitis A niet !!!!

!!!!Meer uitleg over het hele kamp, benodigdheden en uitleg over de
inspuitingen vind je op de powerpoint (zie mailbox). !!!!

Wij hebben er alvast zin in, jullie ook???
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Tot snel coolio’s -dab-

