
W O L V E N

Zorg dat jullie NAAM OP ALLES staat dat in je rugzak gaat

De best verklede boer of boerin krijgt een mega coole prijs (jullie outfit dus niet

vergeten)

1 WITTE T-SHIRT die vuil mag worden 

EEN SOK die vuil mag worden 

Tromgeroffel, nog een beetje meer tromgeroffel, nog een beetje meer tromgeroffel, nog een

klein klein klein beetje meer tromgeroffel …….. 

 

WIJ GAAN OP KAMP!!!!

(geen paniek, jullie mogen ook is mee)

 

Blink uw bottines al maar op , plak de gaten in uw matje maar dicht, slaap u slaapzak al in en

raap al u scoutskills al maar op en stop ze in een trekrugzak, want je gaat dit allemaal nodig

hebben om deze helse zeven dag door te komen.

 

 

Voor het thema bekend te maken gaan we voor jullie een

liedje zingen:

Is het een vliegtuig?

Is het een vogel?

Neeeeee dat is het niieeeeetttt

Het is boehooeeer Frits die je aan de hemel ziet.

Zoals jullie dus allemaal hebben geraden gaan we dit jaar als boeren en boerinnen (hoe tof).

Nu jullie deze informatie al goed hebben opgeslagen gaan we naar het volgende level: “waar

moet ik op letten bij het maken van mijn zak”

Om het jullie gemakkelijk te maken hebben we hiervoor, in samenspraak met de Boerenbond,

een mooie lijst opgemaakt:

 

 

 

 
 



een ZWEMBRIL

een SPONS

vergeet niet het voorwoord te lezen, daar vinden jullie meer informatie over wat er

mee mag en nog enkele andere belangrijke zaken

Vergeet zeker niet een plastic mapje met je ID-kaart, 1 mondmasker

Jullie worden verwacht aan de receptie op het kampterrein om 14u30 op 3 juli. 

Het adres van deze magische meeting is: Rue de la croix 30, 4560 Ocquier

En voor de echte avonturiers onder jullie geven we ook de coördinaten:

50.390741,5.408560

9 juli mogen jullie om 12uur worden opgehaald

 
boerin Lama

boer Zeepaardje en boerin Zwaluw

boer Konijn boerderijhond Collie

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons, wij zien jullie daar dan met jullie tractor.

DAAAAAAAAG

Veel kusjes en knuffels

Vergeet niemand te regelen om voor jullie beestjes te zorgen!

Wie stout is slaap bij de varkens.

DHAAAAG

Nog een dikke zoen!

 

PS; hopelijk kennen jullie op kamp onze totems allemaal, dit kan voor sommige heel handig zijn. 

DHAAAAAAAAAAG 

 

Ja, DHAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGG!


