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Redactioneeltje	  	  
Beste leden en sympathisanten van de scouts 

na een heel jaar zwoegen en zweten 
zijn jullie allen eindelijk weer 
klaargestoomd om jullie survivalskills 
weer naar boven te halen! Na een jaar 
wachten is het eindelijk weer zover. 
Jullie hebben er allen van gedroomd, 
over gemijmerd, ervoor wakker 
gelegen!! het is tijd voor het tofste 
fijnste event dat zelfs Rock Werchter 
overstijgt, het is tijd voor KAMP!! 

De leiding heeft dagen en nachten 
gewerkt, sommigen hebben zelfs hun 

examens verzet tot augustus om voor jullie een bangelijk kamp voor te bereiden vol 
kampvuren, droppings, spelletjes en andere fijne activiteiten die ervoor zorgen dat je 
haren krullen tot op je tenen! 
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Voor	  het	  thuisfront	  en	  voor	  op	  het	  
prikbord 

 
De	  contactpersonen	  op	  kamp,	  tijdens	  de	  volledige	  periode,	  zijn:	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pieter	  Wuytens	  	  

	  
0472	  83	  60	  38	  

	  

Eva	  Van	  de	  Pol	  

	  
0498	  74	  93	  92	  

	  
	  

Voor	  vragen	  en	  opmerkingen	  
kan	  u	  natuurlijk	  nog	  steeds	  te	  
recht	  op:	  
	  
Groepsleiding.sintpaulus@gm

ail.com	  	  
	  

	  

OPGELET:	  de	  mail	  wordt	  maar	  tot	  15	  juli	  consequent	  opgevolgd.	  Hierna	  kan	  er	  door	  de	  moderne	  
technologie	  (namelijk	  DE	  	  smartphone	  van	  de	  Wuytens)	  de	  elektrische	  briefwisseling	  nagekeken	  
worden,	  al	  is	  het	  hierna	  makkelijker	  voor	  ons	  als	  u	  ons	  verblijdt	  met	  een	  telefoontje	  

Voor	  de	  thuisblijvers	  

	  
Annick	  Van	  den	  Broeck	  
Annick.vdbroeck@pandora.be	  
0497	  50	  76	  30	  
	  
	  
	  
	  

Adres	  voor	  briefwisseling	  
	  

SGV	  St.	  Paulus	  Bonheiden	  
t.a.v	  Voornaam	  +	  Naam	  

tak	  
Jalhay	  P	  Dizos	  	  

Bihay	  15	  	  
6941	  Heyd	  (Durbuy)	  
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Algemene	  kampinfo	  
Voor	  de	  meesten	  onder	  ons	  zal	  deze	  informatie	  volstrekt	  nutteloos	  zijn,	  omdat	  ze	  
proefondervindelijk	  reeds	  gewend	  zijn	  aan	  het	  reilen	  en	  zeilen	  van	  het	  kamp.	  Maar	  dus:	  	  

Voor	  wie	  de	  data	  vergeten	  is,	  volgt	  hier	  nog	  eens	  een	  algemeen	  overzicht:	  

Kapoenen	   24/07	  -‐29/07	  

Welpen	   22/07	  –	  29/07	  

Jong	  verkenners	   20/07	  –	  29/07	  

Verkenners	   18/07	  –	  29/07	  

jins	   17/07	  –	  29/07	  

	  

Vertrekken	  naar	  de	  kampplaats	  gebeurt	  individueel.	  Er	  worden	  geen	  bussen	  voorzien	  om	  op	  
het	  kampterrein	  te	  geraken,	  dat	  dien	  je	  op	  eigen	  kracht	  te	  doen.	  Natuurlijk	  moedigen	  wij	  
carpooling	  aan!	  En	  indien	  er	  gereisd	  wil	  worden	  met	  de	  trein,	  enkele	  kilometers	  van	  het	  
kampterrein	  bevindt	  zich	  er	  een	  station.	  De	  kampplaats	  ligt	  te	  Tour,	  Durbuy.	  Om	  dit	  
makkelijk	  terug	  te	  vinden	  rijdt	  u	  tot	  het	  kruispunt	  Rue	  des	  ardennes,	  rue	  de	  Barvaux	  (6941	  
Durbuy	  	  ).	  	  Op	  dit	  kruispunt	  is	  	  het	  uitkijken	  naar	  onze	  pijltjes,	  die	  jullie	  de	  juiste	  kant	  
opwijzen	  (op	  de	  site	  vind	  je	  de	  exacte	  locatie	  van	  ons	  scoutsterrein).	  
We	  verwachten	  jullie	  rond	  twaalf	  uur	  op	  het	  kampterrein	  met	  een	  eigen	  picknick.	  Wij	  bieden	  
jullie	  thee,	  koffie	  en	  soep	  aan	  (je	  mag	  ze	  zelfs	  alle	  drie	  consumeren,	  op	  de	  scouts	  is	  niets	  te	  
gek).	  
	  

Op	  kamp	  aankomen	  doe	  je	  in	  perfect	  uniform.	  
	  
Het	  sanitair	  op	  kamp	  bestaat	  uit	  een	  waskom	  (en	  met	  een	  beetje	  chance	  een	  wasplaats),	  je	  
tandenborstel	  en	  een	  hudo.	  Een	  hudo	  is	  een	  sjorconstructie	  waarrond	  een	  zeil	  gespannen	  
wordt	  (om	  de	  privacy	  te	  garanderen).	  Het	  concept	  is	  eigenlijk	  dat	  van	  een	  openlucht-‐wc,	  
maar	  dan	  met	  een	  zitbalk	  in	  plaats	  van	  een	  bril.	  Geen	  nood!	  Hudo’en	  is	  minder	  eng	  dan	  je	  
denkt	  en	  openlucht	  is	  stiekem	  wel	  fijn!In	  deze	  KKB	  vind	  je	  een	  checklist,	  zodat	  je	  alle	  
belangrijke	  items	  zeker	  mee	  hebt!	  Voorzie	  alles	  wat	  gelabeld	  of	  gemerkt	  kan	  worden	  van	  
een	  label	  of	  merk.	  Je	  (volledige)	  naam,	  je	  initialen,	  …	  Het	  maakt	  niet	  uit,	  zolang	  je	  je	  spullen	  
maar	  herkent.	  Zeker	  voor	  de	  kleinste	  takken	  is	  dit	  aangeraden,	  aangezien	  zij	  vaak	  hun	  eigen	  
spullen	  niet	  herkennen.	  Indien	  er	  toch	  zaken	  ontbreken	  in	  de	  valies	  van	  je	  pagadder	  (en	  de	  
kans	  dat	  dat	  zo	  is,	  is	  quasi	  99	  procent),	  zullen	  deze	  waarschijnlijk	  op	  de	  scouts	  terecht	  
komen.	  Sectie	  Verloren	  Voorwerpen.	  
	  
De	  terugreis	  maken	  we	  wél	  met	  z’n	  allen.	  Er	  worden	  twee	  luxeautocars	  (zeggen	  ze	  zelf	  toch)	  
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ingelegd	  om	  ons	  van	  Tour	  terug	  naar	  Bonheiden	  te	  brengen.	  De	  bus	  vertrekt	  om	  15u00	  op	  
het	  kampterrein	  en	  komt	  ongeveer	  aan	  om	  17u00	  op	  het	  kerkplein	  van	  Bonheiden.	  
Vertragingen	  en	  mogelijke	  defecten	  zijn	  niet	  in	  dit	  tijdsbestek	  meegerekend	  en	  ook	  de	  
busmaatschappij	  kan	  dit	  op	  het	  laatste	  nippertje	  nog	  wel	  wat	  wijzigen.	  Het	  oudercomité	  zal	  
jullie	  op	  het	  Kerkplein	  verwelkomen	  met	  een	  drankje,	  zodat	  jullie	  in	  de	  gezelligheid	  van	  
elkaars	  warmte	  op	  jullie	  kinderen	  kunnen	  wachten.	  Via	  Annick,	  la	  grande	  dame	  van	  het	  OC	  
houden	  we	  jullie	  dan	  ook	  op	  de	  hoogte	  van	  eventuele	  vertragingen.	  
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Kapoenen	  	  
Liefste	  kapoentjes	  
	  
Na	  een	  heel	  jaar	  spelen	  en	  ravotten	  is	  het	  eindelijk	  bijna	  zo	  ver.	  Het	  scoutskamp!	  Na	  de	  twee	  
super	  leuke	  weekends	  en	  de	  ontelbare	  fantastische	  vergaderingen	  staan	  wij	  al	  te	  springen	  
om	  te	  vertrekken,	  hopelijk	  zijn	  jullie	  ook	  zo	  enthousiast?	  Voor	  sommigen	  onder	  jullie	  zal	  het	  
de	  eerste	  keer	  scoutskamp	  worden	  en	  dat	  is	  toch	  wel	  heel	  spannend,	  zo	  een	  weekje	  op	  een	  
wei	  gaan	  wonen.	  Maar	  we	  beloven	  jullie	  dat	  het	  super	  plezant	  wordt!	  Heel	  ons	  kamp	  staat	  
dit	  jaar	  in	  het	  teken	  van	  de	  regenboog,	  het	  gaat	  dus	  heel	  kleurrijk	  te	  worden!	  Of	  je	  
lievelingskleur	  nu	  rood,	  oranje,	  geel,	  groen	  ,blauw,	  indigo	  of	  violet	  is	  ,	  jullie	  zijn	  allemaal	  
welkom!	  
	  
	  Voor	  de	  mama	  en	  de	  papa:	  
Wij	  zouden	  jullie	  graag	  nog	  eens	  willen	  vragen	  om	  alle	  kledingstukken	  van	  een	  naam	  te	  
voorzien	  (zeker	  het	  scoutshemd	  en/of	  sjaaltje).	  Wanneer	  wij	  iets	  vinden	  	  is	  het	  vaak	  heel	  
moeilijk	  om	  te	  achterhalen	  van	  welke	  kapoen	  dit	  eigelijk	  is.	  Ook	  willen	  we	  jullie	  vragen	  en	  
aanraden	  om	  kleding	  voor	  elke	  dag	  apart	  in	  de	  pakken	  in	  een	  plastic	  zakje.	  En	  hier	  ook	  al	  bij	  
op	  te	  schrijven	  voor	  welke	  dag	  het	  is.	  Dit	  is	  zowel	  voor	  ons	  als	  voor	  de	  kinderen	  veel	  
makkelijker	  op	  kamp.	  
	  
Als	  er	  nog	  vragen	  zijn	  kan	  je	  die	  altijd	  stellen	  op	  de	  inschrijvingsavond	  of	  een	  mailtje	  sturen	  
naar	  :	  Kapoenen.sintpaulus@gmail.com	  
telefoonnummers:	  	  	  
– Joren:	  0479/740619	  
– Jeroen:	  0473/733993	  
– Wies:	  0470/395086	  
– Hanne:	  0496/420230	  
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Welpen	  
Beste	  welpen,	  
	  
Hebben	  jullie	  ooit	  al	  een	  kamp	  meegemaakt	  waar	  je	  met	  de	  dieren	  kan	  praten?	  Waar	  je	  in	  
plaats	  van	  slaapt	  op	  een	  matje	  in	  een	  slaapzak	  je	  jezelf	  op	  een	  beer	  kan	  leggen	  en	  zijn	  arm	  
kan	  gebruiken	  als	  een	  deken?	  Waar	  je	  niet	  wegloopt	  van	  een	  wolf	  maar	  net	  de	  bangelijkste	  
avonturen	  met	  hen	  beleefd?	  	  
	  

Dit	  jaar	  gaan	  we	  jullie	  onderdompelen	  als	  ware	  Mogli’s.	  we	  gaan	  jullie	  leren	  hoe	  te	  overleven	  
in	  het	  paradijs	  van	  de	  werel,	  DE	  JUNGLE.	  

Samen	  met	  jullie,	  MOGLI,	  en	  al	  zijn	  vrienden	  gaan	  we	  er	  dit	  jaar	  een	  onvergetelijk	  kamp	  van	  
maken.	  En	  ouders	  wees	  gewaarschuwd!	  Want	  jullie	  kinderen	  gaan	  thuiskomen	  als	  echte	  
jungle	  experts	  met	  de	  kracht	  om	  met	  de	  dieren	  te	  spreken!	  

Wat	  we	  zeker	  nodig	  hebben	  om	  te	  kunnen	  overleven	  in	  de	  jungle,	  en	  wat	  jullie	  dus	  zeker	  
niet	  mogen	  vergeten	  is:	  

� Een	  enorm	  mooie	  tekening	  die	  je	  enkel	  mag	  inkleuren	  met	  blauw,	  oranje	  en	  groen.	  
� Een	  enorm	  groot	  laken	  dat	  bekladdert	  terug	  naar	  huis	  mag	  komen!	  (of	  zelfs	  niet)	  
� Een	  rugzak	  voor	  onze	  dagtocht	  en	  goeie	  stapschoenen!	  
� Een	  kussen	  

De	  tekening,	  het	  groot	  laken	  en	  het	  kussen	  moet	  je	  op	  de	  volgende	  manier	  meenemen:	  je	  
legt	  dit	  alles	  op	  een	  lapje	  stof.	  De	  vier	  uiteinden	  van	  het	  lapje	  stof	  bind	  je	  aan	  elkaar	  vast.	  Je	  
hangt	  dit	  alles	  aan	  een	  stok,	  legt	  het	  over	  je	  rugzak	  en	  komt	  hiermee	  in	  perfect	  uniform	  (of	  
verkleed	  als	  jungleboekdier)	  aan	  op	  het	  kampterrein!	  
	  

met	  vriendelijke	  groeten	  
jullie	  leiding!!	  

Nagina:	  	  	  	  	  	  	  	  0474	  76	  76	  16	  
Bagheera:	  	  	  0498	  23	  38	  84	  
Chil:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0498	  21	  98	  50	  
King	  lowie:	  	  0474	  51	  15	  23	  
Jacalalaaaa:	  0497	  62	  86	  70	  
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kieke	  gaat	  op	  reis	  en	  neemt	  
mee!	  
Deze	  lijst	  bevat	  algemene	  benodigheden	  en	  is	  dus	  nodig	  voor	  alle	  takken.	  Als	  er	  speciaal	  
takmateriaal	  mee	  moet	  genomen	  worden	  krijg	  je	  daarover	  alle	  info	  mee	  van	  de	  takleiding.	  

Slaapgerief 

� Luchtmatras	  
� Warme	  slaapzak	  en	  eventueel	  een	  deken	  
� Pyama	  

Wasgerief 

� 3	  handdoeken	  
� 2washandjes	  
� Waskom	  
� Tandenborstel	  –	  beker	  –	  tandpasta	  
� Kam	  of	  borstel	  

Kleding 

� Perfect	  uniform	  
� Hemden	  of	  T-‐shirts	  
� Broeken	  
� Sokken	  en/of	  kousen	  
� Warme	  truien	  of	  sweaters	  
� Sportschoenen	  of	  ander	  licht	  schoeisel	  
� Stevige	  waterdichte	  stapschoenen	  
� Rubberen	  laarzen	  
� Egelijke	  regenjas	  
� Zwemgerief	  
� Zakdoeken	  
� Linnenzak	  

Eetgerief 

� Beker	  en	  gamel	  (niet	  voor	  welpen	  en	  kapoenen)	  
� Mes,	  lepel	  en	  vork	  (iedereen)	  
� Drinkbus	  
� 3keukenhanddoeken	  

 	  

Shampoo	  en	  zeep	  hoeven	  
niet	  meegebracht	  te	  
worden.	  De	  scouts	  voorziet	  
in	  beide!	  (ecover)	  
	  
	  
	  

Allerlei 

� Leesboeken	  
� Gezelschapsspelletjes	  
� Schrijfgerief,	  omslagen	  en	  

postzegels	  
� Muziekinstrumenten	  
� Zonnecrème	  
� Degelijke	  rugzak	  
� Zaklamp	  

 

Wat kieke NIET 
meeneemt: 

� Snoepgoed	  
� Elektronisch	  speelgoed	  
� Gsm	  
� …	  
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Jongverkenners	  
Beste	  Jongverkenners	  
	  
Uit	  al	  jullie	  leeftijdsgenoten	  zijn	  jullie	  de	  
uitverkorenen	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  
Jaarlijkse	  Editie	  van	  de	  Hungergames.	  
Naar	  eeuwenoude	  traditie	  nemen	  
jongeren	  het	  tegen	  elkaar	  op,	  om	  hun	  
district	  eer	  aan	  te	  doen.	  We	  doen	  dit	  
alles	  niet	  zo	  maar,	  nee	  …	  	  
Vele	  jaren	  terug,	  toen	  jullie	  oma’s	  en	  
opa’s	  nog	  zaad-‐	  en	  eicelletjes	  waren,	  
woedde	  er	  een	  oorlog	  over	  dit	  
grondgebied.	  Een	  oorlog,	  van	  zulke	  
ongeziene	  gruwel,	  van	  zulk	  ondraaglijk	  
leed,	  van	  daden	  die	  het	  zonlicht	  niet	  mogen	  aanschouwen,	  dat	  de	  overlevenden	  besloten	  
hem	  jaarlijks	  te	  herdenken.	  En	  zo	  ontstonden	  de	  Hungergames.	  	  
Elk	  jaar	  offeren	  enkele	  kinderen	  zich	  op	  om	  de	  rest	  van	  de	  bevolking	  de	  gruwel	  terug	  te	  laten	  
beleven,	  zonder	  dat	  onze	  traag	  en	  voorzichtig	  terug	  opgebouwde	  samenleving	  er	  onder	  lijdt.	  
Op	  deze	  manier	  vergeten	  we	  nooit	  tot	  wat	  mensen	  in	  staat	  zijn,	  en	  tot	  welke	  terror	  macht	  en	  
zinneloosheid	  kunnen	  leiden.	  
	  
De	  Hungergames	  zullen	  10	  dagen	  duren	  –	  of	  tot	  de	  laatste	  er	  het	  loodje	  legt.	  Zorg	  dat	  je	  
genoeg	  materiaal	  bij	  hebt	  om	  te	  overleven,	  maar	  niet	  te	  veel,	  zodat	  je	  het	  zelf	  kan	  dragen.	  
Een	  basislijst	  vind	  je	  terug	  ergens	  in	  deze	  Kiekeboe.	  Meer	  informatie	  krijgen	  jullie	  nog	  
toegestuurd	  via	  geheime	  post,	  ieder	  krijgt	  een	  voordeel	  dat	  een	  ander	  niet	  heeft.	  Wapens	  
worden	  ter	  plekke	  gekozen,	  dus	  alles	  wat	  van	  thuis	  meegebracht	  wordt	  mag	  en	  zal	  in	  beslag	  
genomen	  worden	  door	  de	  Spelleiders.	  Enkel	  het	  noodzakelijke	  is	  toegestaan:	  technologische	  
snufjes,	  caloriebommen	  (alles	  met	  veel	  suikers	  en	  veel	  vetten	  in)	  en	  geestverruimende	  
middelen	  zijn	  uitermate	  verboden.	  Bij	  vaststelling	  van	  bezit	  wordt	  u	  gediswalificeerd.	  
	  
En	  …	  May	  the	  odds	  be	  ever	  in	  your	  favour!	  	  
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Verkenners	  
Beste	  Verkenners,	  
Het	   is	  bijna	  tijd	  voor	  de	   leukste	  periode	  van	  het	   jaar	  waar	  we	  wegvluchten	  onder	  de	  
vleugels	   van	   onze	   overbezorgde	   ouders	   en	   de	   volle	   10	   dagen	   kunnen	   genieten	   van	  

absolute	   vrijheid	   (	   die	   nog	   wel	   overstegen	   wordt	  
door	  de	  leiding	  uiteraard).	  	  
Hoe	  deze	   vrijheid	   ingevuld	   zal	  worden	   is	   nog	   altijd	  
de	  grote	  vraag.	  Nu	  het	  was	  al	  zeer	  snel	  duidelijk	  dat	  
voor	  Kaat	  de	  Griekse	  Goden	  not	  done	   is.	  Tot	  groot	  
spijt	   van	   Eva	   die	   haar	   prachtige	   outfit	   terug	   in	   de	  
kast	  mocht	  hangen.	  	  
Daar	   jullie	   leiding	  af	  en	   toe	  dus	  meningsverschillen	  
heeft,	   zijn	   ze	   dan	   toch	   overeengekomen,	   met	   een	  
thema	  waarvan	  we	  wisten	  dat	  het	  bij	  de	  verkenners	  
wel	  in	  goede	  aarde	  zou	  vallen.	  Jullie	  zijn	  om	  12u	  dan	  
ook	  welkom	  op	  het	  slachtveld	  van	  Tour,	  waar	  je	  op	  
je	   ééntje	   niets	   waard	   bent.	   Sinds	   kort	   is	   hier	  
namelijk	   een	   bendeoorlog	   uitgebroken	   waar	   het	  
verdedigen	  van	  je	  eigen	  territorium,	  eer	  en	  loyaliteit	  
het	   hoogste	   goed	   is.	   Uit	   alles	   trachten	   we	   geld	   te	  
kloppen,	  soms	  worden	  er	  verdragen	  gesloten,	  maar	  
meestal	   draait	   het	   uit	   op	   regelrechte	  
bloedvergieten.	  Kijk	  dus	  nog	  maar	  één	  keer	  naar	  de	  
schone	   deerne	   hier	   rechts	   op	   de	   bladzijde,	   want	  
voor	  hetzelfde	  geld	  overleef	  je	  jouw	  volgende	  duel	  niet	  meer.	  	  
	  

Om	   jullie	   voor	   te	  bereiden	  op	  deze	  
bitterharde	  tijd	  vragen	  we	  niet	  veel.	  
Wel	   is	   het	   belangrijk	   om	  eens	   een	  
goed	   zicht	   te	   krijgen	   op	  
bendevorming.	   Nu	   zijn	   er	  
verschillende	   manieren	   om	   je	  
hierover	   te	   informeren.	  
Verantwoordelijk	   zoals	   we	   zijn	  
zouden	  we	  jullie	  het	  boek	  aanraden	  
van	   Henk	   Ferwerda	   en	   Balthazar	  
Beke:	   “Jeugdgroepen	   -‐	   van	  
rondhangen	   tot	   bendevorming”.	  
Maar	  aangezien	  we	  weten	  dat	  jullie	  

meer	  met	  jullie	  snuit	  tegen	  het	  computerscherm	  plakken	  dan	  in	  een	  boek	  te	  neuzen,	  raden	  
we	  jullie	  aan	  de	  film	  “Gangs	  of	  New	  York”	  zeker	  eens	  te	  bestuderen.	  	  
We	  willen	   jullie	   nog	   een	   stapje	   verder	   helpen.	   Bendes	  worden	   namelijk	   gekenmerkt	   door	  
enkele	  zaken.	  Een	  paar	  van	  deze	  zaken	  zullen	  we	  aanhalen	  zodat	  jullie	  hier	  spullen	  voor	  mee	  
kunnen	  nemen:	  
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Bendes	   hebben	   vaste	   uiterlijke	   kenmerken,	   op	   deze	   manier	   trachten	   ze	   aan	   de	  
buitenwereld	  te	  tonen	  bij	  welke	  bende	  ze	  horen.	  	  
Benodigdheden:	  

-‐ Witte	  T-‐	  shirt	  
-‐ Alcohol	  stift	  
-‐ Andere	  doeken	  waar	  op	  geschreven	  	  

mag	  worden	  
	  

Bendes	  zijn	  vaak	  territoriaal	  gebonden,	  ze	  schrikken	  dan	   ook	  	  
niet	  terug	  om	  dit	  op	  verschillende	  manieren	  aan	  te	  duiden.	  
	  
Benodigdheden:	  

-‐ 2	  lappen	  witte	  stof	  50	  op	  80cm	  

Bendes	  zijn	  hiërarchisch	  georganiseerd.	  
Wanneer	   jullie	   aankomen	   zijn	   jullie	   sowieso	   verplicht	   om	   naar	   jullie	  
leiding	  te	  luisteren	  ;).	  Daarom	  zijn	  er	  enkele	  zaken	  die	  we	  van	  jullie	  zeker	  verwachten:	  
Zaken	  die	  thuisblijven:	  

-‐ Drank	  
-‐ Snoep	  (al	  raden	  we	  wel	  aan	  het	  mee	  te	  nemen,	  zodat	  we	  het	  kunnen	  afpakken!)	  
-‐ Dure	  zaken	  zoals	  laptop,	  IPod,	  muziekinstallatie,	  gameboy..	  we	  weten	  niet	  wat	  er	  nog	  

zo	  allemaal	  bestaat,	  maar	  het	  kan	  alleen	  maar	  kapot	  gaan.	  
-‐ Sigaretten	  
-‐ Alle	  andere	  dingen	  waarvan	  je	  weet	  dat	  je	  sowieso	  niet	  mag	  meepakken.	  

Wat	   nemen	   we	   wel	   mee:	   the	   usual	   hé,	   vergeet	   zeker	   geen	   matje,	   slaapzak,	   trekrugzak,	  
regenjas	  en	  goede	  stapschoenen!	  	  
Als	   jullie	  toch	  nog	  vragen	  hebben	  kunnen	   jullie	  dit	  altijd	  vragen	  via	  facebook	  of	  mail!	  Voor	  
diegene	   die	   niet	   graag	   langs	   dit	   medium	   werken	   hebben	   we	   uiteraard	   nog	   andere	  
contactgegevens:	  
Kaat	   0498/84.49.29	  
Eva	   0498/74.93.92	  
	  
Tot	  in	  Tour!!	  
De	  verkennerleiding	  
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Jins	  

 

Dries: 0472/45.58.25 
Stijn: 0474/62.01.69 
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Geen hemd,  broek,  T-shirt  of  das? 

Annick haalt  ze  voor  jou uit  de  kas (t )  

En dit  voor  een pri js  om achterover  te  s laan 

Bi j  Annick weeral  een koopje  gedaan! 

 

Annick	  is	  ook	  steeds	  op	  zoek	  naar	  

oude/te	  kleine	  uniformen	  om	  	  

haar	  collectie	  uit	  te	  breiden.	  	  

Wanneer	  je	  nog	  uniformen	  in	  de	  kast	  	  

hebt	  liggen	  die	  je	  niet	  meer	  gebruikt,	  

aarzel	  dan	  niet	  om	  haar	  te	  contacteren.	  

	  

	  

	  

Annicks	  Tweedehandsboetiek	  	  

Mechelsesteenweg	  258,	  

Bonheiden	  	  

015/550748	  

	  


