KABOUTERS SCOUTS & GIDSEN GRIMBERGEN
REPRESENT:

3 - 9 JULI 2021
Paalsteenlaan 92 , 3620 Neerharen (Lanaken)

Kabouters,
Wij hebben jullie hulp nodig!
Scan eerst deze onderstaande QR code

Een paar weken geleden is er iets vreselijk gebeurd in ons
gezellige dorp: Er is een moord gepleegd...
Omdat het slachtoffer werd gevonden aan de scoutslokalen, heeft de politie ons gevraagd de misdaad op te lossen.
Binnenkort krijgen jullie de tijd om als eerste te ontdekken wie de moordenaar is, welk wapen hij/zij heeft gebruikt, en wat zijn/haar motief was...
Wil je weten wanneer de moord opgelost moet worden,
wat je moet meenemen naar de crime-scene, en nog belangrijker: wie het slachtoffer is?
Alle info staat in dit boekje!
Veel succes,
xx jullie leiding
(ps: vergeet zeker niet de raadseltjes op te lossen!)

Wat neem ik mee op kamp?
- Identiteitskaart/kids-ID
- Een lunchpakket voor de eerste dag
- Indien nodig medicatie (bij vertrek graag afgeven aan de leiding)
- Je scoutsuniform (aan bij vertrek)
- Broeken, t-shirts, truien, shorten,… Let op: neem kledij mee die vuil
mag worden!
- De leden die hun belofte moeten doen (tweedejaars) nemen kleren die héél héél héél vuil mogen worden mee (die na de belofte zelfs
rechtstreeks de vuilbak in mogen).
- Ingelopen stapschoenen, sportschoenen, rubberen laarzen, slippers,…
- Voldoende kousen (ook stapkousen!) en ondergoed
- Zwemkledij
- Pet of hoedje
- K-way
- Linnenzak
- Zonnecrème en aftersun
- Handdoek, washandje
- Toiletzak: tandpasta, tandenborstel, zeep, shampoo, deo,…
- Compeedplakkers
- (kleine) rugzak voor daguitstapje
- Matje en slaapzak
- Pyjama
- Knuffel en kussen
- Boekjes, strips,...
- Enveloppen, postzegels en papier om brieven te schrijven
- Zaklamp

- 2 keukenhanddoeken
- 2 rollen wc papier
- 2 potten choco/confituur/speculoospasta
- Gamel, bestek, beker, drinkbus
- 10 wasknijpers
- Verkleedkledij

Wat neem ik niet mee op kamp?
- Snoep
- Gsm, ipod...
- Horloge
- Andere waardevolle spullen die je liever niet verliest

PRAKTISCHE INFO
VERTREK: 3 juli om 9 uur te Brusselsesteenweg 160 (Ter Wilgen)
AANKOMST: 9 juli om 14u te Brusselsesteenweg 160 (Ter Wilgen)

Leden die niet het hele kamp aanwezig kunnen zijn, kunnen niet langer later
komen of vroeger weggaan. Op uitzondering van de dag van aankomst of
vertrek. Waarbij de ouders verantwoordelijk zijn om het lid in kwestie zelf
weg te brengen of op te halen en om dit op voorhand te communiceren
naar de leiding toe, ten laatste tegen de deadline van de kampinschrijvingen
(3 juni).
Brieven sturen kan naar:
Naam lid, kabouters, Scouts Grimbergen
Paalsteenlaan 92,
3620 Neerharen, Lanaken
België
We zijn tijdens de voorbereidingen van het kamp steeds te bereiken op ons
e-mailadres: kabouters@scoutsgrimbergen.be.
Of op onze GSM-nummers
Eleana: 0471543763
Jill: 0496838704
Mila: 0474475404
Pieter: 0470078359

Opdracht 1:
Wat staat er hier geschreven?

Opdracht 2:
Vind de 6 voorwerpen doorheen het boekje en
omcirkel ze in het rood.
- Revolver
- Dolk
- Touw
- Kandelaar
- Loden pijp

