De planeet Corusant dreigt aangevallen te worden door de Death Star. Om dit te voorkomen hebben de Jedi jullie hulp
nodig! Op MAANDAG 2 JULI vertrekt de Jedi Starfighter om 08u15 aan het STATION GENT-SINT-PIETERS. Kom zeker op
tijd en vergeet bij vertrek jullie goede stapschoenen en perfect uniform (scoutshemd, -das en groene broek) niet. Jullie
mogen ook een rugzakje bijhebben met een drinkbus en een koekje om nog wat krachten op te doen vooraleer we de
strijd aangaan!
Omdat we tijdens onze treinrit niets willen verliezen, nemen wij al jullie gerief op voorhand mee met de vrachtwagen. Wij verwachten jullie op 28 juni
tussen 18u30 en 20u30 op het scoutsterrein met jullie bagage. Probeer alles in 1 tas te steken, zo kunnen de welpen snel hun valies herkennen en zijn er
geen discussies over welke slaapzak nu van wie is.

Wat MOETEN jullie zeker meenemen om de strijd te kunnen aangaan:
Matje en slaapzak
Pyjama (en knuffel)
Zaklamp
Genoeg ondergoed
Genoeg kousen
Speelkleren (mogen vuil worden)

Handdoek en washand
Zeep en shampoo
Tandenborstel en tandpasta
Kam of borstel
Regenjas
Hoofddeksel

Extra schoenen
Verkleedkleren van Star Wars/ruimte
lichtzwaard
Zwemgerief en badhanddoek
Zonnecrème
Medicijnen, isi+-kaart en Buzzy Pazz*

keukenhanddoek
Beker, bord en bestek
Pot choco of confituur
(1 per gezin)
Drinkbus
Briefpapier en enveloppes**

Het is zeer belangrijk dat zoveel mogelijk zaken genaamtekend zijn, zodat er geen verwarring kan ontstaan.
* Gelieve de isi+-kaart, Buzzy Pazz en de eventuele medicijnen af te geven bij het vertrek op 2 juli aan Akela. Vergeet zeker niet de naam van de welp +
‘wanneer in te nemen’ te vermelden.
**Gelieve het juiste adres en de postzegel al op voorhand op te schrijven en op te plakken. Natuurlijk horen wij ook graag iets van het thuisfront, daarom
mogen jullie altijd een brief schrijven naar volgend adres:
S&G Brigands – De Kleine Prins t.a.v. welp “Naam lid”
Scoutsgroep Thila Coloma
Geerdegemstraat 80-82
2800 Mechelen

Wat nemen jullie zeker NIET mee:
Snoep
Ipad, tablet,…
GSM

Nintendo
Ipod, MP3,…
Uurwerk

Waardevolle spullen
…

Op ZONDAG 8 JULI komt er helaas een einde aan dit groot avontuur. We komen aan rond 14u00 in STATION GENT-SINT-PIETERS. Toch is het
dan nog geen tijd om afscheid te nemen. Onmiddellijk na onze aankomst verwachten we jullie nog op de scouts om jullie bagage op te halen.
Voor vertrek zouden wij iedereen willen vragen om uw kind te controleren op luizen en ons te verwittigen indien ze er last van hebben. Zo kunnen we hier
rekening mee houden en kunnen we een luizenplaag op de Jedi Starfighter vermijden.

De Jedi Starfighter staat helemaal klaar om te vertrekken en de Jedi staan al te popelen om met jullie op avontuur te vertrekken! Hopelijk
hebben jullie er evenveel zin in als zij!
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