Dag Liefste Jinners!
Aanschouw, de kampbrief voor de tofste reis van je leven.
Omdat er veel informatie is, vliegen we er direct in!
Bij het vertrek naar Montenegro op 6 juli spreken we af om 7u45 op het
scoutsterrein
●
in perfect uniform
●
met lunchpakket
●
met herbruikbare drinkbus
●
met gewone rugzak (handbagage) EN Trekrugzak
Je trekrugzak moet het volgende bevatten:
●
Regenhoes rugzak
●
Matje + slaapzak
●
Jouw deel van een tent
●
Jouw deel van ...
●
Bord, bestek en beker
●
Voldoende, maar ook niet te veel kleren: lange broeken, short(jes),
truien, t-shirt/topjes, badhanddoek,
●
Voldoende, maar ook niet te veel ondergoed + kousen
●
Zwemgerief
●
Regenjas/Jas
●
Schoenen (Tip, doe je stapschoenen aan bij vertrek)
●
Toiletgerief: zonnecrème, shampoo, conditioner, tandenborstel,
tandpasta, washandje, kam/borstel, deo, douchegel
●
Zonnebril
●
Zakdoeken
●
Scheermesje en scheerschuim (indien nodig)
●
Anti-muggenspray
●
Tampons en maandverband (indien nodig)
●
Lenzenvloeistof (indien nodig)
●
Brace, oordoppen, zwembril (indien nodig)
●
Hoofddeksel (hoed/pet)
●
Eventueel bril + brillendoos
●
Riem
●
Zaklamp en/of zakmes
●
Zakgeld (aangeraden €150)
Dingen die je ook zeker niet mag vergeten:
●
Identiteitskaart
●
World Assistance kaart
●
Formulier BE-MNE 111 (op voorhand afgeven)
●
Vloeistoffen van meer dan 100ml in je trekrugzak steken OF in een
doorzichtig zakje steken voor in je handbagage als je het nodig hebt
op het vliegtuig
●
Evt. medicatie (+ zien dat ze aan de vereisten voldoen om mee te nemen
op het vliegtuig) (al dan niet in handbagage)
●
Trekrugzak mag max. 15 kg wegen. GEEN GRAM MEER
●
Handbagage max. 8 kg en max. afmeting van 55cm x 40cm x 20cm
Op 17 juli vliegen we terug naar België. We landen om 18u20 op Zaventem en
schatten rond 20u30 terug op het scoutsterrein te zijn.
Ouders die ons op 6 juli brengen, worden ook om 7u45 verwacht op het
scoutsterrein.
Ouders die ons op 17 juli komen halen, worden om 18u45 op Zaventem
verwacht.
Hopelijk hebben jullie er zin in!
Lisa
Nathan
Arnout

