TWINKELKAMP 2018

In het koninkrijk van de Paddenstoelen had onze geliefde loodgieter
jaren lang een zorgeloos bestaan. De zon scheen er vaak, de
vogeltjes floten en er leek geen vuiltje aan de lucht. Totdat er op een
dag zo uit het niets een vreemd leger aan de horizon verscheen. Het
leger bestond uit vreemde wezens van allerlei soorten en maten, de
Koopa genaamd. Deze groep werd, met behulp van zwarte magie,
gecontroleerd door Bowser.
Het volk van de paddenstoelen was totaal niet voorbereid op deze
invasie. Het was namelijk sinds jaar en dag een vredelievend volk
geweest die zelfs als ze het zouden willen geen vlieg kwaad zouden
kunnen doen. Daarom hadden ze ook niets in te brengen toen Bowser
met zijn Koopa’s prinses Perzik uit het paddenstoelen paleis
ontvoerden en het koninkrijk vervloekte. De zon scheen niet meer de
vogels waren stil en de straten waren bezaaid met afval.

De koning was ten einde raad en ging direct met zijn adviseurs om
tafel zitten. En na een lang beraad kwamen ze tot het volgende:
De enige manier om de vloek te verbreken is wanneer de huidige
koning de macht overdraagt aan de rechtmatige troonopvolgster. En
daar lag nu net het probleem want die was zojuist ontvoerd.
De koning riep gelijk de hulp in van al zijn onderdanen:
“Wie staat op om ons land van de ondergang te redden?”
Mario hoorde deze oproep en sprong in actie. Hij riep al zijn bevriende
Mario’s op om samen deze gevaarlijke missie aan te gaan.
Dus daarom heeft hij jouw hulp nodig!

Vertrek
We verzamelen op zondag 15 juli om 9:00 in het Wilhelminapark. Op
de parkeerplaats naast de speeltuin.
Ophalen
Op donderdag 19 juli om 11:00 worden de ouders verwacht om
gezamenlijk te lunchen en af te sluiten. Rond 15:00 gaan de Twinkels
met de ouders weer naar huis.

Contact
Indien nodig kunt u contact opnemen met de Oud baas:
John van Hattum 06 2246 6582
Hij zal dan contact opnemen met de Twinkelstaf.Als dit niet lukt kunt u
ons direct benaderen, maar alleen in uiterste nood.
Cedric Molthoff
06 5374 6000
Joost Vermeulen 06 1874 5560
Malou Sorbi
06 1024 8378
Jan van der Peet 06 2449 4993
Anne van Bentum 06 3461 6347
Adres
Stelebos1
Zutendaal
(Ter verduidelijking zal de staf nog een locatie versturen)

Wat moet je meenemen
Slaapzak
Luchtbed of matje
Kussen
Knuffel
Zaklamp
Thema kleding
Kort/lange broeken
T-Shirts/Truien
Jas
Voldoende ondergoed/sokken
Regenkleding
Pyjama
Zwemspullen
Extra schoenen/regenlaarzen
Tas voor de vuile was (Geen
vuilniszak)

Handdoeken
Toiletspullen
(tandenborstel, tandpasta)
Shampoo
Washandjes
Iets voor de rustmomenten
(leesboek, DS, MP3 speler, etc.)
Wat mag niet mee
Zakgeld
52’ flatscreen tv met Super
Nintendo Entertainment System
Zakmes
Telefoon met simkaart
Laptop
Slecht humeur

Belangrijke bagage (apart inleveren bij de staf)
Eén Lunchpakketje voor de zondag middag
Medicijnen (indien nodig, denk ook aan het Medicijnpaspoort1)
Legitimatie bewijs (paspoort of ID-kaart)

1: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraagen-antwoord/medicijnen-mee-op-reis

