diep in de Ardense bossen, dicht bij
de groene heuvels, onder een azuurblauwe lucht, een magische,
betoverde plek. Een geheime plaats waar de dieren spraken,
Facebook niet bestond en de kippen sokken droegen. Daar komen
naar jaarlijkse gewoonte alle sprookjesfiguren uit het dikke
sprookjesboek tot leven. De Grote Boze Wolf, Doornroosje,
Sneeuwwitje en de 7 Dwergen, Roodkapje, Repelsteeltje, de
Gelaarsde Kat en Klein Duimpje… zelfs de drie biggetjes.
Samen beleven ze heel wat avonturen. Ze dagen elkaar uit via
bijzondere wedstrijden, ze steken de grappigste toneeltjes in elkaar,
maken lange en gevaarlijke zwerftochten, koken op rokerige
houtvuren, bouwen dammen in de breedste rivieren en luieren onder
de stralende zon. Maar daar in dat prachtige Amel, viel op die
ene lente dag begin mei een traan op het gifgroene gras. Niet
zomaar een traan, de traan van de koning van Amel. Een koning
wiens zeven dochters allen mooi waren; maar de jongste was zo
mooi dat iedereen altijd naar haar keek. De koning had aan de
achterkant van zijn kasteel een klein raam, waardoor je in een
prachtige tuin kon kijken, die vol stond met prachtige bloemen en...

Alle belangrijke kampinformatie even op een rijtje.
Bagage?
Af te geven op het lokaal op 30/06 tussen 16u-19u
Op te halen op het lokaal op 14/07 tussen 17u-19u
Wanneer?
Vertrek op 04/07 om 7u50 aan het Sint-Pietersstation
Terug op 11/07 om 15u40 aan het Sint-Pietersstation
Brieven?
Naam welp
Scouts Klauwaards Sint-Martinus
Hollborn 3
4771 Amel
Wat neem je mee?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUNCHPAKKET
Scoutsuniform! (scouts T-shirt + das)
ID-KAART, BUSKAART
Kampgeld (80 euro)
Regenlaarzen!
Pyjama
Zwemgerief
Regenjas
Petje/hoedje tegen de zon
Stevige gesloten schoenen
Verkleedkleren
Papier, enveloppen (met adres), postzegels
Linnen zak voor vuile kleren
GEEN kostbare spullen/geld/zakmes

Noodnummer!
(1) Ruth 04 84 88 13 75
(2) Simon 04 70 68 47 91

Stevige linker
de welpenleiding
Mor, Shere Khan, Baloe en Hathi

•
•
•
•
•
•

Slaapzak, matje, hoofdkussen en knuffel
2 keukenhanddoeken
Gamel, bestek en beker
Zaklamp
Toiletgerief (Zeep, shampoo, tandenborstel,
tandpasta, washandje, handdoek,
haarborstel, zonnecrème)
Kleren (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)

