AmericliptiKa update #2! 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. Dit is nummer twee, mocht je
nummer één niet ontvangen hebben, dan kun je deze hier vinden.

Hoe gaat het met het kamp?
We zitten nog voller!
Inmiddels hebben we ook plaats gemaakt voor mensen op de wachtlijst. De
locatie in Nebraska zit nu zó vol, dat we echt het maximum bereikt hebben.
Het totale aantal deelnemers is 41.
Er is nog veel te doen
De vluchten worden langzamerhand definitief geboekt en we zijn bezig met het
regelen van alle programmaonderdelen in Denver / Nebraska. Mocht je nog
iemand kennen die een cool praatje kan geven op de Ranch, laat het ons
weten!
Informatieavond 17 juni
Omdat we jullie zo veel mogelijk willen betrekken bij de reis, leek het ons goed
om een moment te organiseren waar we allemaal bij elkaar kunnen komen. Op
17 juni is er vanaf 15:00 een informatieavond (/middag) op de sterrenwacht in
Utrecht. Daar kunnen jullie vragen aan ons stellen en wij aan jullie. Verder is
het een goed moment om elkaar alvast te leren kennen! Komt dus allen!

Voorbereiding voor de reis
Het duurt nog even voordat we vertrekken, maar er is genoeg wat je kunt doen om je voor te
bereiden. Een overzicht hiervan kun je ook hier vinden.

Reisverzekering
De JWG sluit géén reisverzekering af voor dit kamp. We raden wel heel erg
aan dat je er een neemt om te voorkomen dat je hoge kosten oploopt. Verder
is een extra dekkende reisverzekering ook handig: Nederlandse
ziektekostenverzekeringen betalen in het buitenland vaak alleen de kosten die
je in Nederland voor een bepaalde behandeling zou maken.
Meer informatie over reisverzekeringen staat hier en hier.

Geef je paspoortnummer door!
Voor zowel de binnenlandse als ook de buitenlandse vluchten moeten we
gegevens van iedereen doorgeven aan de vluchtmaatschappijen. Hier horen
ook de paspoortnummers bij. Om te voorkomen dat we ergens problemen mee
krijgen, willen we graag van iedereen (die mee vliegt) uiterlijk 20 juni het
paspoortnummer hebben!
We zullen ons best doen om de gegevens zo veilig mogelijk op te slaan.

Telescopen & Verrekijkers
Waarnemen in Nebraska is een hele ervaring. Wij zorgen dat er telescopen
zijn, maar zelf een verrekijker meenemen is ook heel erg aan te raden. Mocht
je je eigen telescoop mee willen nemen, laat dat dan even weten. Wellicht
kunnen we het sponsoren.

Activiteit Highlight
Om alvast een beetje een indruk te geven van wat we allemaal gaan doen, laten we elke maand iets
van het programma zien!

Het
Smithsonian - Washington D.C.
Washington huist het grootste museacomplex ter wereld. Het Smithsonian
bestaat uit 19 verschillende musea en een dierentuin die verdeeld zijn door de
stad. We gaan in ieder geval een aantal ervan bezoeken. Welke dat zijn
mogen jullie bepalen. Kijk dus alvast wat je interessant lijkt en probeer mensen
te vinden die mee willen.
Hier is een overzicht van alle musea. Verder kun je in de Event Calendar zien
wat er per dag allemaal te doen is!

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)

