Dag welpen! Jommeke hier!
Ik heb gehoord van Flip dat jullie keien zijn in problemen oplossen en
van Anatool dat jullie zomaar een diamantkluis hebben gestolen!
Daarom schrijf ik deze brief want ik heb jullie hulp nodig! Filiberke,
Annemieke, Rozemieke, Flip, Choco, Pekkie en ik zitten momenteel
vast in Neerpelt… Hier worden we, samen met andere striphelden,
tegen onze wil vastgehouden door een anonieme superslechterik!!
We hebben hem kunnen afluisteren en er is van 7 tot 14 juli een kans
om vrij te raken maar we weten niet hoe… Zouden jullie dus op 7 juli
naar Geuskens 58, 3910 Sint Huibrechts Lille, Neerpelt kunnen
komen om ons te bevrijden? Als we niet voor de 14e vrij zijn, kunnen
er nooit meer nieuwe stripboeken gemaakt worden en wie weet wat
er dan gebeurt met de wereld...
Hopelijk tot de 7e, Jommeke en Co!
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*woef* praktische info *woef*
Rugzakken afzetten: vrijdag 29/6 tussen 16u en
19u
Vertrek: zaterdag 7 juli, 9u15 @ station Gent
Sint-Pieters
Thuiskomst: zaterdag 14 juli
Gsmnummers
o Baloe: 04 70 68 47 91
o Kaa: 04 95 26 54 43
o Bagheera: 04 71 26 58 55
Noodnummer: 0484 88 13 75
Adres (voor brieven): “Kampterrein Het Liller
Mulke, tav … bij scouts Klauwaards St-Martinus.
Geuskens 58, 3910 Sint Huibrechts Lille, Neerpelt.”

Vergeet je kleren niet!
•
Pyjama
•
Zwemgerief
•
Regenjas
•
3 warme truien
•
5 T-shirts die vuil mogen worden
•
9 onderbroeken
•
3 lange broeken die vuil mogen
worden
•
3 korte broeken die vuil mogen
worden
•
9 paar kousen
•
Petje/hoedje tegen de zon
•
Stevige gesloten schoenen
•
Jommekes-verkleedkleren
•
Scoutsuniform!
•
Gummy laarzen!!

En je toiletgerief!
• Zeep
• Shampoo
• Tandenborstel + pasta
• Haarborstel
• Zonnecrème
• Handdoek + washandje

En last but not least, de paperassen:
•
•
•

•

ID-kaart
85 euro
Postzegels, papier en
enveloppen (best met het
adres er al op!)
Buzzypas als je dat hebt

Natuurlijk ook slaapgerief en
eetgerei meenemen!
• Slaapzak
• Matje
• 2
keukenhanddoeken
• Knuffel + kussen
• Zaklamp
• Bord/gamel +
bestek!!
• Lunchpakket voor
woensdagmiddag

