
 

 

Knimmers,  

Verenig je! We keren terug naar de tijd van de Inca’s: goud, tempels, ingenieuze bouwwerken, 
schatten, verafgoding, symboliek… Een interessant volk om te bestuderen… Maar het gevaar loert 
om de hoek, en de Inca’s hebben meer dan 500 12- tot 14-jarigen nodig om hen te helpen. Ben jij er 
één van? 

 

Elke twee jaar gaat er een legendarisch evenement door voor de 12- tot 14-jarigen, jullie dus! Ook dit 
jaar wordt opnieuw een prachtig weekend ineengestoken onder de naam Gamel. Ben jij ook van de 
partij? Gamel gaat dit jaar door van vrijdag 3 tot en met zondag 5 mei 2019 in de buurt van Sijsele.  

Jullie krijgen een waaier van buitenactiviteiten voorgeschoteld: je eigen tent opzetten, je eigen potje 
koken op gasvuurtjes, werken met een stafkaart en tochttechnieken, spelen zoals je nog nooit 
gespeeld hebt… Vervelen zit er zeker niet in! 

 

Ga je mee? Laat het dan zeker weten aan Seppe! We spreken vrijdagavond af aan het station te 
Lokeren. Breng zeker €40 mee en een ingevulde medische fiche (die jullie kunnen vinden op de site). 

 
Wat mogen jullie zeker niet vergeten: 
 Eetgerief: gamel + bestek + beker;  keukenhanddoek;  drinkbus 
 Slaapgerief: slaapzak + matje + zaklamp. Het kan erg koud worden ’s nachts in een tent, dus 

voorzie je met een warme pyjama en/of een extra dekentje. 
 Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, kam, deo,… 
 Kledij: KSA-uniform, dikke en dunne trui, lange en korte broek, onderbroeken, kousen… 
 Regenkledij en afhankelijk van het weerbericht: muts, sjaal, handschoenen of zonnecrème. 
 Goed aangepast stapschoeisel 
 Je identiteitskaart, veilig weggeborgen 

Steek dit allemaal in een goede rugzak, want je moet nog eventjes stappen naar het terrein. Dat is 
eenvoudiger met één goede rugzak dan met bv vier plastiek zakjes en een slaapzak in je hand. 

Meer details over wanneer je exact verwacht wordt vrijdagavond en wanneer je weer terug naar huis 
keert op zondagnamiddag wordt later meegedeeld via jouw leiding.  

Wij hopen dat ook jij mee gaat met ons op avontuur!  
Het Gamel 2018-team.  

Vragen? Stuur dan zeker naar  


