AmericliptiKa update! Om jullie allemaal op de hoogte te houden van de
organisatie en om jullie af en toe ook te kunnen betrekken, hebben we een
nieuwsbrief die (hopelijk) maandelijks updates stuurt.

Hoe gaat het met het kamp?
We zitten vol!
We hebben een enorme hoeveelheid aanmeldingen gekregen. Veel meer dan
verwacht en meer dan initieel zou passen. We hebben wat extra ruimte vrij
kunnen maken, maar inmiddels zit die ook al vol. Heb je nog vrienden /
kennissen die zich aan willen melden, laat ze dan snel contact opnemen. Dan
komen ze bovenaan de wachtlijst te staan.
Er is nog veel te doen
Alle logistiek is inmiddels bijna af en de invulling is voor een groot gedeelte al
gepland. Toch blijft er een heleboel te doen. Mocht je het leuk vinden om wat
kleine klusjes te doen voor het kamp, neem dan vooral contact met ons op!
Definitieve kampprijs
Op de aanmeldingsformulieren staat dat de kampprijs nadrukkelijk voorlopig is.
Inmiddels hebben we een duidelijk genoeg beeld van het kamp dat we dit vast
kunnen stellen. De kampprijs is dus definitief het bedrag wat op het
aanmeldingsformulier staat.

Voorbereiding voor de reis
Het duurt nog even voordat we daadwerkelijk vertrekken, maar er zijn een paar dingen die je kunt
doen om je voor te bereiden.

ESTA applicatie
Als niet alle documenten op orde zijn, mag je van de zomer niet mee vliegen.
Dit zou natuurlijk doodzonde zijn, dus raden wij je aan om zo vroeg mogelijk te
beginnen met alles te regelen. Allereerst heb je een geldig paspoort nodig en
vervolgens moet je een ESTA-applicatie doen. Dit kan binnen twee weken
allemaal geregeld worden, maar mocht er iets fout gaan, zou het langer
kunnen duren. Begin hier dus op tijd aan!
Voor de ESTA applicatie heb je een locatie en contactpersoon in de VS nodig.
Hiervoor kun je de ranch in Nebraska opgeven. De gegevens hiervan zijn:
42534 German Valley Rd. Brewster, NE. 68821.
Contactpersoon: Amy Schneidereit, +13085472257, zelfde adres
Laat ons a.u.b. weten als je ESTA aanvraag behandeld is!

Activiteiten in WAS & NYC
We hebben een vrij vol programma, maar er zal zeker tijd zijn voor eigen
invulling. Washington DC en zeker NYC zijn grote steden waar onwijs veel te
doen is. Kijk dus van tevoren al wat je daar zou willen doen, zodat je zoveel
mogelijk uit de paar dagen daar kunt halen!

Telescopen & Verrekijkers
Voor het waarnemen op de ranch proberen we om zo veel mogelijk telescopen
te regelen. Heb je zelf een kijker beschikbaar die je graag mee zou willen
nemen, laat dat dan vooral weten! We kunnen dan waarschijnlijk de
bagagekosten ervan sponsoren.

Data
15-8 vlucht vertrekt om 14:00
26-8 vlucht komt aan om 13:00

Verblijf
Americana Hotel WAS

Schneidereit Ranch NE
Boulder Creek Lodge DEN
Hosteling International NYC

Contact
Mail de organisatie: crnchtzntn@gmail.com
Bel de organisatie: +31623598304
Kom bij de Whatsapp groep!
Praat mee op Facebook!

Iets insturen voor de nieuwsbrief?
Mail naar crnchtzntn@gmail.com
Veranderen of en waar je deze nieuwsbrief ontvangt?
Je kunt jouw gegevens wijzigen of jezelf uitschrijven (maar liever niet)

