
Welkom !
Cookaßurra ‘11



Things to do….

• Evisitor visum aanvragen

• Reisverzekering afsluiten

• Europese zorgpas regelen



Paklijst
• Programmaboekje Cookaburra ’11

• Paspoort + kopie paspoort

• Reisverzekeringspapieren (kopie) + alarmnummer 

• verzekeringsmaatschappij 

• Ziekenfondspas + Ziekenfondspapieren (evt.) + alarmnummer   
ziekenfonds 

• Bankpas (evt. creditcard) + telefoonnummers voor blokkeren 

• Eventuele medische verklaringen/geneesmiddelenpaspoort 

• Studentenkaart/ CJP/ ISIC-kaart 

• Relatiegeschenken



Paklijst

• Kleding, minstens 1 lange broek en iets oranjes!
(Melbourne ± 20 ̊ C/ 11˚C, Sydney ± 22 ˚C/ 14 ˚C)

• Toiletgerei (incl. handdoek(ken), zonnebrand e.d.)

• Eventuele medicijnen (met doktersverklaring en Engels recept)

• Rugtas/ schoudertas

• Slotje(s) voor op de koffer/ rugtas
• (Reis) wekker

• Fototoestel 

• Pen en papier

• Wereldstekker



Dresscode



Bagage

Koffer:

Max. 20 kg

Handbagage:

Max. 7 kg 

Max. 56x36x23cm



Buddylijst



Commissieregels
1. De commissie heeft altijd gelijk
2. Ook al heeft de commissie geen gelijk, regel 1 gaat altijd op.
3. Houd je aan het programma en kom altijd op tijd. Alleen met de 

expliciete toestemming van de commissie mag je afwijken van het 
dagprogramma.

4. Houd je altijd aan de regels van de bedrijven, universiteiten en 
andere instituten die we bezoeken. Houd je tevens aan de regels 
die gelden bij de culturele activiteiten en natuurlijk de hostels. 
Mocht je tijdens een dagprogramma-onderdeel de groep moeten 
verlaten, meldt dit dan aan de verantwoordelijken: de dagco’s. 

5. Tijdens de reis zullen we gebruik maken van een buddysysteem. Dit 
is verderop in het boekje te vinden. Houd je hieraan!

6. Zorg ervoor dat je altijd met minimaal 2 personen op stap gaat 
buiten het dagprogramma.

7. Laat altijd aan iemand van de commissie en je buddies weten met 
wie je waar naartoe gaat en hoe je laat je weer terug denkt te zijn. 
We zitten in relatief veilige buurten in beide steden. Afgeraden 
wordt om naar minder veilige buurten te gaan en de toerist uit te 
hangen…



Verdere info…
• Vertrouwenspersoon

• Dagcoo’s

• Deelnemersshirts



Programma overzicht
Dag Datum Activiteiten

Dag 1 19 april (dinsdag) Reisdag / vliegen

Dag 2 20 april (woensdag) Vliegen / aankomst Melbourne

Dag 3 21 april  (donderdag) Swinburne (11-13), rondleid. +kroegentocht met Matt

Dag 4 22 april (vrijdag) Penguin Tour (11.00 – 23.00)

Dag 5 23 april (zaterdag) Melbourne Museum, Yarra River + BBQ

Dag 6 24 april (zondag) Great Ocean Road (9.00 – 20.30)

Dag 7 25 april (maandag) VERRASSINGSDAG

Dag 8 26 april (dinsdag) Anzac-day, evt. AFL

Dag 9 27 april (woensdag) Australian Synchrotron

Dag 10 28 april (donderdag) Melbourne University

Dag 11 29 april (vrijdag) Monash University, Nano fabrication

Dag 12 30 april (zaterdag) Vlucht Sydney / Dutch Party

Dag 13 1 mei (zondag) National Park / Bondi Beach

Dag 14 2 mei (maandag) Sydney University en Shopfront

Dag 15 3 mei (dinsdag) Philips Dynalite, Opera House

Dag 16 4 mei (woensdag) CSIRO 

Dag 17 5 mei (donderdag) Blue scoop steel en Syd. Observatory

Dag 18 6 mei (vrijdag) Dagje Canberra 

Dag 19 7 mei (zaterdag) Blue Mountains

Dag 20 8 mei (zondag) Sydney Opera House (LOTR)

Dag 21 9 mei (maandag) ANSTO

Dag 22 10 mei (dinsdag) Inpakken / vliegen

Dag 23 11 mei (woensdag) Vliegen / treinreis Frankfurt – Groningen



Tot 19 April om 4:15 uur

Op het Centraal Station!
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