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Geachte ekspeditieleden:

Uwen dierbaeren leidink benodigd uwen helpenden hand bij het eksploreren

van enen nieuwe wereld.

Hieronder enen duiding:

Volgende histoorie moge u verbazen en enthousiasmeren om te participeren

in onderzoek van ongekende belangen!

De heren doktoren Cönen, Merckx, Elsen, Jürgen, Von Tricht en Dwalv

zijn op een van hunder alom geprezen tochten op enen nieuwe wereld

gestoten.

Echter verschaffen wij ulder onbevreesden zielen om ons bij te staan

in dezen ekspeditie.

Vervoeg ons gezelschap en schrijf niet enkel uwer eigen histoorie

maar ook van uwer Vaderland!!

Voor de praktisge kant van deze ekspeditie verschaffen wij u volgenden

gegevens:

Wanneer wordt u verwacht?

Dezen ekspeditie vangt aan des vrijdags 26 Oktober heden jaar omstreeks

19:30 (gepakt en gezakt met frisse benen, u zal naar onzen bivakplaats

moeten wandelen) en zal - als u met gods zegen levend terug keert -

eindigen op den zondag 28 Oktober heden jaar omstreeks 11:00

Waar wordt u verwacht?

Des vrijdags te kerkplein Boutersem

Des zondags Chiro Esjeewee

Leuvensesteenweg 183

3390 Sint-Joris-Winge



Financiële verrekening?

Deze bedraagt e30 te deponeren op het nummer BE33 9733 5202 3946

Gelieve dit uit te voeren met volgende vermelding: Ekspeditieweekend

Naam-Voornaam

Mee te nemen op dezen ekspeditie:

- Scoutshemd + sjaaltje

- Slaapzak

- Kussen

- Matje (geen veldbed)

- Pyjama

- Knuffel

- Lange broeken

- Stevig schoeisel

- (laarzen)

- Ondergoed

- T-shirts

- Warme truien

- Regenkledij

- Handdoek

- Tandenborstel & tandpasta

- Keukenhanddoek

- Zaklamp

- Medicatie

- Trekrugzak

- Drinkbus met water

- fluovestje

Zeker NIET mee te nemen op dezen ekspeditie

- Eigen vuurmakers (lucifer, aanstekers enz.)

- Snoep, koeken enz. geen nood: uw dierbaren leidink heeft uitermate

goede connecties met onze belgische supermarkten en heeft enen

schoonen vooraad ingeslagen.

- veldbedje

- Messen



Moge de heer met u zijn en

springt allen in uw vliegmachien

amen

uw dierbare leidink


