
 
Dag Leukste Hippies, 
 
Zoals jullie weten vertrekken wij binnenkort op kamp.  Jippie Hippie! 
Van 3 juli tot en met 8 juli zullen wij ons volledig wanen in het leven van een Hippie. 
Zoek je meest kleurrijke kleren en haal je gitaar van de zolder want wij gaan een weekje chillen. 
 
We verwachten jullie op maandag 3 juli 2017 om 8u45 aan de voorkant van sint-pietersstation (bij regen 
wachten we de maxi’s op onder de luifel) met de KIDS ID in de hand. 
 
Na wat hobbelen en bobbelen op de trein en een weekje vol plezier, kunnen jullie de maxi’s komen 
ophalen ter plaatse om 12 uur waar wij jullie iets lekkers zullen aanbieden. (Heidriesstraat 2, 2460 
Kasterlee  wegens de verre afstand is het aan te raden om te carpoolen). 
 
Wat kost het om een weekje Hippie te zijn? 
Prijs: 77 euro 
Betalen via overschrijving: BE06 9796 4293 7122 
 
Wat doe je aan bij vertrek? 

- Das 
- Goede stapschoenen 
- Je mooiste glimlach 
(zonder verkleedkledij) 

 
Wat zit in de rugzak (geen troly!!!) van een echte hippie? 

- Verkleedkleren (ronde zonnebrillen, peace tekens, kleurrijke kledij,…) 
- Witte T-shirt (die niet wit zal terugkeren) 
- T-Shirts (lange en korte mouwen) 
- Broeken (lange en korte) 
- Truien (ook dikke truien voor ‘s avonds)  
- Pyjama 
- Kleren tegen de regen 
- Zwemkledij  
- Stapschoenen, gewone schoenen, pantoffels 
- GENOEG kousen 
- Onderbroekjes (6 + extra) 
- Toiletzak: Tandenborstel, tandpasta, haarborstel, rekkertjes, muggenstift, zonnemelk, eventuele 

medicatie, kleine busje shampoo … 
- Slaapzak + Hoeslaken + Kussensloop (dit is VERPLICHT van het huisje!!) 
- Je liefste teddybeer 
- Stripverhalen, kleine gezelschapsspelletjes om hun rustig bezig te houden, boekjes. 

 
Hou er rekening mee dat alle kleren vuil kunnen worden, we zijn tenslotte op een scoutskamp. Voor wie 
niets wil kwijt geraken, naamtekenen graag! Om het voor de maxi’s en de leiding wat gemakkelijker te 
maken, is het aan te raden om alle onderbroekjes, kousen, tshirtjes, broeken … apart in zakjes te steken. 
Zo vinden de maxi’s en de leiding snel de kleren terug. 
 
 
 
 
 



 
 

- Als jullie de maxi’s een briefje willen sturen, stuur dit dan naar:  
 
Scouts Sint-Petrus 
Naam Maxi 
Heidriesstraat 2 
2460 Kasterlee 

 
Als de maxi’s zelf brieven willen sturen, geef hun dan briefpapier en enveloppen mee waar het adres 
reeds opgeschreven staat. 
 
Wat neem je beter niet mee? 

- Zakmes (andere scherpe/gevaarlijke voorwerpen) 
- Snoep (enkel als het voor te delen is met de andere maxi’s mag het wel) 
- Elektronische spelletjes 
- Een slecht humeur 

 
 
 
 
 
Wij kijken er alvast naar uit!!!!!!!!!    Jullie ook??? 
Tot 3 juliiiiiiiiiiiii ☺ 
KUS KUS KUS KUS 
Jullie hipste leiding……. 

 
 
 
Contact: 

- Anoek: 0476/82 46 08 
- Margaux: 0470/05 59 00 
- Hugo: 0478/ 08 59 66 
- Alix(grol/maxileiding): 0496/51 19 95 
Email: maxies.stpetrus@gmail.com 

 
 
 
 


