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ONTMOETING 2019

Niet omdat het ontmoet, maar omdat het kan

AUSTERLITZ

LEUGENS OVER AFKOMST?
Voor velen is Leon Boan al een bekende naam. Hij staat bekend om zijn
landgoed, goed lopend bedrijf, als een charmante man en natuurlijk als
kleinkind van Napoleon Bonaparte. Maar het laatste wordt nu erg in
twijfel getrokken.
De enige echte Perry de Vogelbekkrant deed vorige week de
schokkende ontdekking dat meneer Boan geen enkel bewijs heeft dat hij
familie is van de Keizer der Fransen, Napoleon Bonaparte. Meneer Boan
lijkt erg overtuigd van dit feit, of is dat maar schijn? Is het een leugen die in
duigen valt of een lang doorverteld familieverhaal, zonder enig bewijs?
Toen wij meneer Boan hiermee confronteerden vertelde hij dat hij bewijs had,
maar het niet op dit moment kon laten zien. Volgens hem werkt hij samen met
Professor Zonnebloem en op 30 mei kunnen ze ons eindelijk antwoord geven
op de grote vraag: Is Leon Boan nou werkelijk familie van Napoleon Bonaparte?
Wij wachten met smart af, jullie ook?

MEET DE SUBKAMPEN
Waarom gaat jouw subkamp winnen? We vroegen het aan je staf...
SCOOBY DOO

Scooby Doo! Door mijn goede
speurneus ruik ik de
slechteriken al op een afstand
en zijn wij met zijn allen zeker
de beste detectives!
KUIFJE
Duizend bommen en granaten,
wij gaan ze allemaal achter
ons laten!

FLIKKEN MAASTRICHT

TOTALLY SPIES

We gaan winnen, want we hebben
het budget van de nationale
politie ter beschikking en
natuurlijk is Prins Kindercola met
ons.

Alle materialen en gadgets die je
maar wenst. Ook is de leiding met
meerdere vrouwen, dus wij gaan
duidelijk winnen #powervrouwen

INSPECTOR GADGET
Go Go Gadget is de
gadget van deze tijd.
We zijn geel, dus het
zonnetje in huis!

#detectivetraining

THE SCOOP

Tips en life-hacks om de ontmoeting nog een beetje
classy door te komen
Lieve mensjes,
Wij zijn jullie
allerliefste/leukste/grappigste
/knapste kampkrant! Wij hebben
dit jaar twee speciale kistjes
mee. Eentje is voor
complimenten, omdat we altijd
vrolijk worden van
complimentjes en een roddelbox,
omdat roddels als zuurstof zijn
voor de kampkrantstaf. Steun
ons in onze zoektocht naar de
sappigste roddels.
XOXO, Perry de Vogelbekkrant



Droogshampoo en billendoekjes zijn je beste
hygiëne-maatjes, vergeet ze niet!



Huilen is goed tegen puisten, chocola is goed tegen
huilen, maar slecht voor puisten #neverendingcycle



Neem altijd altijd altijd extra sokken mee (geen
witte!!!)



Nogmaals, echt geen witte sokken meenemen



Valsspelen is alleen valsspelen als je gepakt wordt
;)

PAKLIJST:

wat neem je mee
(en wat niet)
























Kopie zorgpas
Slaapmatje
Slaapzak
Kussen
Tandenborstel+ -pasta
Toiletspullen
Handdoek
Pyjama
Lange broek (x2)
Warme trui
T-shirts
Korte broek
Scouting uniform en das.
Ondergoed(schoon)
Sokken
Vliegenmepper
Regenkleding
Goede wandelschoenen
Slippers/makkelijke in-uitschoenen
Theedoek
Bord, mok en bestek
Zaklamp











Knuffelbeest
Zonnebrand
Vieze was-tas
Zoveel mogelijk spullen in de
kleur/thema van je subkamp
Lunchpakket voor de
donderdagmiddag
Themakleding
Toiletpapier
Swag™
Taart voor de kampkrant

Watjemagthuislaten:
- Alcoholische drank
- Energiedrankjes/koffie
- Radio
- Grote messen
Telefoons, iPods, iPads, NintendoDS, fax,
kopieermachines en andere elektronische
apparatuur kun je het beste thuislaten, deze
zijn tijdens het programma niet toegestaan

