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Dringende Officiële Communicatie JV’s 
Hooggeachte JV’s,  
 
Wij kregen enkele dagen geleden een alarmerende brief! Volgens onze bronnen zijn de 
prinsessen van Disney ontvoerd door een onbekend persoon. Gezien onze liefde voor deze 
prinsessen, is er voor ons maar een optie: De dader van deze afschuwelijke misdaad 
vinden en de prinsessen bevrijden! 
 
Volgens de eerste gegevens die wij konden inkijken bevinden de prinsessen zich ergens in 
de bossen van Trois-Ponts in de Ardennen. De dader kent de omgeving blijkbaar heel goed 
want ondanks enkele dagtochten van de leiding werd enkel het muiltje van Assepoester en 
de strik van Sneeuwwitje gevonden in de omgeving van Monceau. 
 

Om deze zaak eindelijk op te lossen hebben we besloten om samen met jullie op pad te 
gaan. Van 21 tot 31 juli trekken we naar Trois-Ponts om een einde te maken aan het lijden 
van de prinsessen. 
 
Het terrein in dit gebied is echter extreem ruig en 
ontoegankelijk. Daarom hebben we de hulp ingeschakeld 
van Bear Grills. Hij is een wereldberoemde expert op het 
vlak van survivaltechnieken. Zijn hulp zullen we absoluut 
nodig hebben om 10 dagen in de wildernis te overleven. 
 
Wij verwachten dat jullie allemaal gepaste kledij 
meenemen voor deze hachelijke onderneming. Jullie 
hebben de keuze uit twee soorten outfit: (Een mengeling is misschien zelfs het allerbeste!!!) 
 
 
 



Survival Expert(e) Bloedmooie Prins(es) 

Jij kleedt je als een meester van het bos. 
Bandana, strepen op het gezicht, rambo 
kleding etc. : Deze dingen helpen ons 
allemaal om zo efficiënt mogelijk te 
overleven in de vijandelijke bossen van de 
Ardennen. 

Omdat de dader waarschijnlijk op zoek is 
naar nog slachtoffers kleedt jij jezelf als een 
prins of prinses. Op deze manier dien jij als 
lokaas, zodat we deze dader in de val 
kunnen lokken!  

Kijk zeker in het algemene deel om te weten wat je allemaal dient mee te nemen op dit 
avontuur. Ook de datum voor de inschrijving staat in het algemene deel. 
 
WIJ HOPEN DAT JULLIE ALLEMAAL MEEGAAN OP DIT MOEDIG AVONTUUR! 
 
Er rest ons nog één belangrijk punt. Voor ons als leiding is het belangrijk dat jullie onze ware 
aard kennen:  
 

Baue: Meesterlijk Vuurmaker 

 



Marie: Geniale Gifmengster 

 

Poot: Getrainde Vechtersbaas 

 



Gill: Expert Camouflage 

 
Marjo: Dodelijke Verleidster 

 



Cek: Gevaarlijk Wapensmid 

 
 
 
 



Luke: Betrouwbare Survival-Kok 

 

 

Krikke: Snelle Spoorzoeker

 

 


