Ruimtesafari

Inleiding:
We hebben het afgelopen jaar
genoeg binnen gezeten! Tijd om
eens op reis te gaan en de ruimte
te verkennen! Het wordt een groot
avontuur!
We brengen een bezoekje aan de
Teenalp, de WaterModderplaneet,
de Schorresterrenplaneet en nog
veel meer gekke plekken.
Ga jij mee op ontdekkingsreis?
Wie weet word je wel bevriend met
een alien of een ruimte-olifant.

Praktische info:
Heen:

(ouders dragen een mondmasker!)

Op 4 juli tussen 9u en 10u kan de bagage op den bos worden
afgezet. Deze kan dan al naar het kampterrein gebracht worden.
Op deze manier verloopt de treinrit toch iets vlotter.
Op 5 juli verzamelen we op het station van Sinaai (spoor 1) om
10u00. In de ruimte is het belangrijk om herkenbaar te zijn,
dus kom zeker in je scoutsuniform (minstens een das)! Neem
eventueel een klein rugzakje mee waar je je drinkbus kan
insteken. Zorg ook dat de identiteitskaart klaar zit zodat
deze meteen aan de leiding kan afgegeven worden.
We geven onze mama en papa nog een dikke knuffel en vertrekken
met de trein naar de ruimte.

Terug:

(ouders dragen een mondmasker!)

Na een mega gekke, supertoffe reis in de ruimte is het tijd om
terug naar huis te gaan. Jullie ouders mogen jullie op 10 juli
om 12u00 komen halen op het terrein. We zouden willen vragen
om niet in de lokalen te komen en om afstand te houden van de
andere ouders.

Waar ergens zitten wij in de ruimte?
Akabe 'toetertoe
Kloosterstraat 5
2840 Terhagen

Naar de ruimte gaan kunnen we
natuurlijk niet gratis…
Item

Kostprijs

Eten en Drinken

33 euro

Vervoer

10 euro

Huur van het lokaal

20 euro

Kampaandenken

20 euro

Betaalde activiteit

10 euro

Knutselgrief

2

Totaal

95 euro

euro

Te betalen vóór 14 juni naar BE59 7340 5067 4526
Met als mededeling "Naam kapoen, maat T-shirt,
kapoenenkamp 2021"

Hoe ziet een dag er uit in de
ruimte?
08:00

GOEIEMORGEN!!!

08:30

We beginnen de dag met een stevig
ruimtevaarders ontbijt

09:30

Tijd om een nieuwe planeet te gaan ontdekken,
wie vliegt er mee?

12:30

Ook astronauten krijgen honger dus: smullen
maaaar!!

13:30
14:00

Platte rust / brieven schrijven / sterren kijken /
meteorieten vangen
Ook in de ruimte worden er spelletjes gespeeld!
Tijd om onze alien vrienden uit te dagen voor een
tof spel

16:00

4-uurtje 

16:30

Ruimtevaarders worden niet snel moe, dus we
maken nog een wandeling langs de melkweg

18:00

Avondeten

19:00

Ook in de ruimte is er afwas :/

19:30

Tijd om de sterren te gaan wakker maken! We
zweven nog even door het heelal

20:45

Tijd om onze ruimtepakken te wisselen voor onze
pyjama’s

21:00

SLAAPWEL PLANETEN!!!

Wat nemen we zeker mee
naar de ruimte?
Om te slapen:
Slaapzak
Matje of luchtmatras (liefst geen veldbed!)
Kussen
Pyjama
Knuffel
Zaklamp

Om ons wat proper te houden in de ruimte:
Tandenborstel en tandpasta
Bekertje
Shampoo en zeep
Borstel/kam
Washandje
Handdoeken

Onze ruimte kleren:
Ondergoed (genoeg!)
Kousen
Korte broek
Lange broek
T-shirts
Truien
Kleren die vuil mogen worden
Witte t-shirt (die vuil mag worden)
Linnenzak voor de vuile kleren
Klein rugzakje
Scoutsuniform (aandoen bij vertrek)

Om in de ruimte te kunnen wandelen:
Stevige stapschoenen
Sandalen / slippers / crocks
Gewone schoenen

In de ruimte kan de zon al eens schijnen:
Zonnencrème
Petje / hoedje
Zonnebril
Zwemkledij
Badlaken
Drinkbus!!

Moest het eens regenen in de ruimte:
Regenjas

Brieven sturen vanuit de ruimte, dat kunnen
we:
Pen
Papier
Enveloppes
Postzegels
Adressen

SUPERBELANGRIJK:
Identiteitskaart (afgeven bij vertrek!!)
Eventuele medicatie (afgeven bij vertrek!)
Goed humeur 

Wat hebben we niet nodig in de ruimte?
Waardevolle spullen: mp3, gsm, Ipad, computer, tv,
horloge …
Zakmessen of andere gevaarlijke voorwerpen
Snoepjes (mag eventueel wel maar dan wordt er
gedeeld met iedereen!)
Een slecht humeur ;)

Tip: schrijf op zoveel mogelijk je
naam!!

Wie gaat er allemaal mee op dit
grote avontuur?

Auke
Ruimtenaam: Astronauke
Lievelingseten: Mais van planeet Zork
Favoriete planeet: Zork
Aantal lichtjaren: XVIII
Te bereiken op: 04 86 83 40 84

Joren
Ruimtenaam: Metejoren
Lievelingseten: planeten in tomatensaus met melkweg
Favoriete planeet: Jupiter
1
𝟓𝟓
Aantal lichtjaren:
− ∫−1(1 − 𝑥2 )𝑑𝑥 =
𝟑
Te bereiken op: 04 85 96 72 06

Tuur
Ruimtenaam: Tuurrrboo
Lievelingseten: Mars!! (of Milky Way)
Favoriete planeet: Die planeet met die ringen, sowieso
Aantal lichtjaren: TuurrrbØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
Te bereiken op: 04 74 78 93 11

Stan
Ruimtenaam: Stan de ruimteman
Lievelingseten: Raclette in de raket
Favoriete planeet: Urbanus!!
Aantal lichtjaren: |||| |||| |||| ||||
Te bereiken op: 04 85 46 05 95

Tine
Ruimtenaam: Tienie Wienie
Lievelingseten: Sterrenijsje
Favoriete planeet: Modderplaneet! Lekker vuil worden 
Aantal lichtjaren: 206 893
Te bereiken op: 04 68 18 96 45

Mauranne
Ruimtenaam: Mauranius
Lievelingseten: Chocolade sterren
Favoriete planeet: Venus, want daar komen vrouwen vandaan
Aantal lichtjaren: 6589753 - 6589733
Te bereiken op: 04 99 07 53 31

Astronauten Frankie (Senne), JoJo (Joachim) en Rami (Mira) vergezellen ons op
onze ruimtereis en zullen voor heerlijke ruimtemaaltijden zorgen!
Hun specialiteiten zijn: Meteorieten in tomatensaus, Sterrenpudding, Maanzaad
pistolets, gebakken aliens, gefrituurde kometen en jupiter op de BBQ.

