Takweekend Welpen
Kasterlee 2017 - 2018

Lieve welpjes en ouders,
Met grote vreugde delen we jullie mee dat het eerste weekend van het jaar er weer aan
zit te komen. We laten de andere takken even voor wat ze zijn en trekken er samen met
de welpen op uit. Een heel weekend zullen we ons amuseren met allerlei doldwaze
activiteiten. Natuurlijk gaat dit gepaard met enige praktische informatie, deze vinden
jullie terug in dit boekje.
We spreken vrijdag 27 oktober af in perfect uniform om 19u00 aan het lokaal,
Roderveldlaan 22, 2600 Berchem. Van daaruit vertrekken we dan gepakt en gezakt naar
ons weekendhuisje.
Op zondag 29 oktober moeten we jammer genoeg alweer huiswaarts keren. De ouders
zijn welkom om 11u30 aan het weekendhuisje alwaar jullie verwend worden met een
heerlijke hotdog.
De kostprijs voor dit weekend bedraagt €40 en wordt samen met de identiteitskaart,
medische fiche (deze vinden jullie achteraan terug) en briefjes van de mutualiteit bij
vertrek afgegeven aan de leiding.
De inschrijvingslink werd samen met dit boekje en de medische fiche verstuurd per
mail. Je kan enkel inschrijven via de inschrijvingslink en liefst zo snel mogelijk zodat we
een beeld hebben van het aantal welpjes die meegaan.
Het adres vinden jullie hieronder:
Chiro Kasterlee
Boekweitbaan 19
2460 Kasterlee

Mochten er nog vragen zijn, kunnen jullie ons altijd contacteren via onderstaande
gegevens:
Akela
Jo Venneman
Karel Coggestraat 65, Berchem
jvenneman@icloud.be
0491/74 75 53

Bagheera
Irene Borginon
Veldekens 6, Berchem
irene.borginon@gmail.com
0492/ 79 55 72

Wat nemen we allemaal mee?
- Slaapgerief
o matje/veldbedje/luchtmatras
o slaapzak
o pyama
o eventueel kussen
o snoezelig knuffeldier
- Toiletgerief
o tandenborstel
o tandpasta
o kam/borstel (voor de haartjes goed te leggen)
o Handdoek
o washandje
o zeep
o linnen zak (zo iets om vuile kleren in te doen)
- Kledij
o uniform (aan bij vertrek)
o voldoende ondergoed (3)
o voldoende sokken (4 paar)
o shorts boven de knie (2)
o t-shirts (3)
o trui (3)
o lange broek (1)
o regenjas
o eventueel: sjaal, handschoenen, muts,...
- Schoeisel
o Botinnen (aan bij vertrek)
o spelschoenen (liefst twee paar)
- Extraatjes
o afdrooghanddoek
o zaklamp
o eigen medicatie (afgeven aan de leiding!)
o proevenboekjes!
o strips/boeken (voor tijdens de VTB)
o ...
Wat nemen we zeker NIET mee?
- horloge!!
- gsm!!
- juwelen of andere kostbare bezittingen!!
- snoep!!
- telefoonboeken
- claxons of sirenes
- fruitmanden
- huisdieren (vooral geen katten en chinchilla’s)
- geurkaarsen
- Picasso's

Ik/wij, ………………………………………………………………………………………………,
ouders of voogd van …………………………………………………………….., staan onze zoon/dochter
toe om mee te gaan op het scoutsweekend van Den 22 St-Albertus van vrijdag 27
oktober tot en met 29 oktober.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gelieve deze strook ten laatste af te geven vrijdag 27 oktober bij vertrek. Om de
medische toestand van jullie kapoenen nog eens op te frissen, vragen we jullie om de
medische fiche mee te geven, achteraan dit boekje, de centjes, de Kids ID en gele briefjes
van de mutualiteit worden afgeven bij de leiding. We hopen jullie allemaal te
verwelkomen op ons takweekend!
Stevige linker,
De welpenleiding

