
 
 

Geachte uitverkorenen, 

 

Met trots kunnen wij jullie meedelen dat jullie geselecteerd zijn voor de eerste 
hongerspelen van Sint-Petrus! Jullie hebben al redelijk wat van jullie kwaliteiten getoond 
het voorbij jaar maar slechts in de arena zullen jullie echt op de proef gesteld worden en 
zullen bijgevolg de sterken van de zwakken worden onderscheden.  
De hungergames gaan door in Dourbes. 

Alle tributen verzamelen op 4 juli om 8u30 in perfect uniform aan het Sint-Pieters-
station. Ze zullen hopelijk levend en wel terugkeren naar het Sint-Pieters-Station op 14 juli 
om 17u30. 

Wat neemt een tribuut mee? 

o Matje en slaapzak 
o Zaklamp en extra batterijen 
o Pyjama  en  knuffel 
o T-shirts  
o Voldoende ondergoed 
o Kousen (gewone en dikke voor in de stapschoenen) 
o Truien 
o Broeken: lange en korte 
o Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, biologisch afbreekbare zeep, shampoo, deo, insectenspray 
o Handdoeken, washandje en eventueel     wasbekken 
o Zwemgerief 
o Zonnecrème en hoofddeksel 
o Aftersun en zonnebril (kan handig zijn, maar moet niet) 
o Stapschoenen 
o Waterschoenen 
o Regenjas 
o Zakmes, magnesiumstick (als je dit hebt) 
o Verkleedkleren als hungergamestribuut met bijhorende vechtaccessoires 
o Witte t-shirt (die niet wit zal terugkeren) 
o 4  keukenhanddoeken (genaamtekend) 
o Bestek, gamel en beker (genaamtekend) 
o Schrijfgerief, briefpapier, postzegel en adres van personen die je een brief  wil  sturen 
o Medicatie (meld dit vóór vertrek zeker aan de spelmakers!) 
o Een centje voor op driedaagse (Niet overdrijven!) 
o Af te geven bij vertrek: 

o ID-kaart 



Wat neemt een tribuut niet  mee? 

o Snoepgoed, tenzij voor heel de groep 

o Electronica (zoals GSM’s, iPods…) 

o Kwajongesstreken, arrogantie, … 

 

Handige overlevingstips: 

o Bij de keuze van je kleren hou je er best rekening mee dat het overdag warm kan zijn, maar 

dat het ’s nachts erg kan afkoelen! 

o Steek alles IN je  rugzak! 

o De zwaarste dingen, zoals slaapzak en matje, steek j e  best onderaan of dicht tegen 
je  rug! 

o Omdat het ook vochtig kan zijn, is het beter om alle kledij in plasticzakken te steken! 

o Soms nemen kledingstukken minder plaats in (of zijn ze beter te stapelen) als  j e  ze oprolt! 
 

Wat moet een tribuut doen om zich te kunnen inschrijven? Een mailtje  sturen  naar  
jongverkenners.sintpetrus@gmail.com én 

€135 overschrijven op BE39 9796 4293 6819 met de vermelding van 
‘Jongverkennerkamp Sint-Petrus + naam jongverkenner’ vóór 20 juni 2017. 

Wanneer de buitenwereld wil weten hoe het er met een tribuut aan toe gaat kan 
dit per mockingjaypost: 

 Tribuut (jongverkenner): 

Sint -Petrus 
 Rue de Fagnolle 44 
 Viroinval, Dourbes 5670 
 

 

 

Happy hungergames en may the odds be ever in your  
favor! 

 
Bij vragen, opmerkingen of problemen zijn de spelmakers te bereiken op 
jongverkenners.sintpetrus@gmail.com of via gsm op: 

Tom 04 70 38 05 05 

Helena 04 92 55 82 07 

Merel 04 70 56 66 86 

Joachim 04 89 94 72 88 
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