Beste ouders en kapoenen

Wij hebben slecht nieuws, binnenkort zou volgens enkele onderzoeken de aarde
onleefbaar worden.
Wij van ruimtevaartorganisatie NASA hebben jullie hulp nodig.
Na lang zoeken voor de juiste personen zijn wij terechtgekomen bij de kapoenen van
scouts Ten-Berg. Dit dapper team zou voor ons een grote hulp kunnen betekenen.
Bij NASA hebben we enkele planeten gevonden die leefbaar zouden kunnen zijn. Wij
zijn van plan om een ruimtereis te plannen naar deze planeten om te onderzoeken of
ze wel zeker leefbaar zijn.
Voor deze ruimtereis hebben we je hulp nodig.
We spreken af op maandag 6 juli om 9u15 aan Gent-Dampoort van hieruit nemen
we een spaceshuttle naar het ruimtestation op volgend adres :
’Scouts Berg, Raymond Impanisstraat 2, 1910 Kampenhout’
Onze spaceshuttle keert terug op vrijdag 11 juli en landt om 15u aan GentDampoort.
Dankzij de supersonische raketten is het zelfs mogelijk voor vrienden en familie om
post te sturen. Hou er wel rekening mee dat we maar 5 dagen weg zijn, brieven
worden dus best tijdig verstuurt. Volledig adres:
Naam kapoen
Scouts Ten Berg
Raymond Impanisstraat 2,
1910 Kampenhout
Voor deze ruimtereis vragen wij 70 euro. Gelieve dit op ons rekeningnummer te
storten. Rekeningnummer: BE05 9733 7455 9975. Vermeld hierbij het volgende:
‘Kamp + Naam kapoen’
Hierin zit het volgende: vervoer, slaapplaats, eten/drinken, activiteit, knutselgerief;
Zie jij het zitten om de mensheid te redden en een leefbare planeet te ontdekken?
Hopelijk wel, wij hebben er al veel vertrouwen in en zijn klaar om dit avontuur met jou
tot een goed einde te brengen.

Wat mee te nemen op ruimtereis?
Kledij
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniform (=das en eventueel hemd) aandoen bij vertrek!
Warme trui
T-shirts
Lange en korte broeken
Kousen (extra voorzien)
Ondergoed (extra voorzien)
Regenkledij
Schoenen (strand-, speel-, binnenschoenen)
Zwemkledij!! (badpak/zwembroek, zwemhanddoek)

Slaapgerief
•
•
•
•
•
•
•
•

Slaapmatje
Slaapzak
Pyjama
Knuffel
Toiletgerief
Handdoek
Tandenborstel, tandpasta, kam, …
Linnen zak voor wasgoed

Diverse
•
•
•
•
•
•
•

Keukenhanddoek!!! (minstens 2)
Zaklamp
Zonnecrème
Hoofddeksel
Eigen drinkfles met naam!
Buskaart !!!!
lunchpakket voor maandagmiddag

Eventueel
•

•
•

Medicatie (afgeven bij vertrek aan leiding)
Steek er best ook een brief waarop staat op welke tijdstippen medicatie moet worden
ingenomen.
Schrijfgerief en adressenlijst om brieven te schrijven naar huis
Verkleedkledij in het kampthema

Enkele tips
•
•
•
•

•

Maak de rugzak samen met je kind. Zo weet je kapoen waar alles zit en vinden ze
alles gemakkelijker op kamp.
Zorg dat nieuwe schoenen al wat ingelopen zijn.
Schrijf OVERAL de naam van je kind in!!!!
Neem zeker niet te veel mee, de kapoenen moeten hun zak zelf kunnen dragen op
de trein!
Probeer om alles in 1 grote zak te steken, want kleine zakken kunnen gemakkelijk
verloren gaan en zijn onhandiger om te dragen.

Bij vragen aarzel dan niet om ons te contacteren
Ruimtebegeleiders:
Lucas De Winter
Febe D'Haeyer
Marte Christiaensen
Arne Vandaele

Mor
Nala
Chikai
Riki

0494204279
0479720878
0492690813
0493748500

Email: kapoenen@scoutstenberg.be

Onze spaceshuttle:

Ruimtebegeleiders:
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Ondergetekende,
Elon Musk (SpaceX)
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