
Dag liebe kindjes en ouders, 

Haal je dirndls uit de kast en trek die lederhosen aan, we gaan nach 

Tirol. De ervaren Duitslandreiziger weet wat hij/zij moet meenemen 

naar de verre, hoge Alpen. Voor de minder ervaren reizigers, vind je een 

lijstje met benodigdheden voor het overleven in de bergen. 

De eitjeslift vertrekt op vrijdag 8 november om 17u00 
aan de voorkant van het station Gent-Sint-Pieters. Zorg dat je 

zeker op tijd bent, want de eitjes wachten niet. Onze berghut sluit op 

zondag 10 november om 12u00, onze berghut bevindt zich  op het 
volgende adres: Letterkouter 8  9620 Zottegem-Velzeke 

Daarna willen we graag jullie, de ouders, uitnodigen om een hapje te 

eten en zullen jullie ondertussen een woordje uitleg krijgen, 
ondersteund door een mooie powerpoint, over ons groepskamp. Er is 

vervolgens ook mogelijkheid tot een eerste inschrijving van je kleine 

Heidi of Anton voor ons groot kamp.  

De kostprijs voor dit avontuurlijke uitstapje bedraagt 27 mark gepast 

en contant te betalen voor vertrek (wisselbrieven, maaltijdcheques, 

waardebonnen, klompjes goud of kamelen worden niet aanvaard). Voor 
de goede gang van zaken, willen we jullie vragen om het gepaste 

bedrag in een verzegelde enveloppe te steken met de naam van jullie 

kleine spruit erop. Gelieve sis-kaart, twee klevertjes van de 
mutualiteit  en de ingevulde medische fiche (deze vinden jullie bij 

de brief) ook in deze envelop te steken.  

Om te overleven in de bergen hebben we ook wat proviand nodig dus 

breng zeker een milieuvriendelijk picknick mee. 

Lijst met benodigdheden: 

-‐ verkleedkleren voor Heidi en Anton (best verklede krijgt een 

grote, mega leuke prijs!!!) 
-‐ stevige bergschoenen 

-‐ wandelstok 

-‐ Sint-Bernardus hond 
-‐ jachthoedje 

-‐ klimgordel 

-‐ voldoende ondergoed 

-‐ lange broeken voor als het koud is 



-‐ korte broeken voor als het mooi weer is 

-‐ dikke pull 

-‐ genoeg T-shirts (ook niet teveel) 
-‐ toilettas met tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo … 

-‐ pyjama en leuke knuffel 

-‐ strips (om de andere kindjes niet wakker te maken) 
-‐ beker en gamel 

-‐ slaapzak 

-‐ bedovertrek 

-‐ scoutsdas 
-‐ regenkledij 

-‐ keukenhanddoek !! 

-‐ zaklamp 

Wat neem je zeker niet mee: 

-‐ snoep of andere zoetigheden (zoals frisdrank) 

-‐ GSM, gameboy of andere elektronica  

-‐ wapens 

-‐ honden die geen Sint-Bernard hond zijn (of andere huisdieren) 

Het weekend gaat door in Zottegem, het adres is : 

Letterkouter 8  9620 Zottegem-Velzeke 
 
Tiroolse groeten  van jullie mega-coole-super-deluxe-wijze leiding  

Heinrich, Hannha, Ëva, Innes, Ästrid 

 

 

 

 

Laat ons zo snel mogelijk weten of 
jullie meegaan op weekend! 

Contacteer ons via het emailadres: 

maxies.stpetrus@gmail.com of geef 
ons een seintje via onze gsm! 

Ines: 0493/50.44.72 

Astrid: 0478/49.45.88 

Eva: 0478/49.48.98 
Hannah: 0472/30.87.95 

Hendrik: 0477/06.77.78 
	  


