Takweekend welpen
2020-2021


Heist-op-den Berg

Liefste ouders en natuurlijk onze aller allerliefste welpjes,
Het is eindelijk tijd voor het tofste weekend vant jaar, een weekend waar we is volledig weg kunnen
zijn van die stinkende jonggivers!! :))
Vrijdag 30 oktober om 19:00u verwachten we jullie aan het lokaal met al jullie gerief! Daar
zorgen we dat alle kindjes mee kunnen alvorens te vertrekken naar onze verblijfplaats. Omdat de
leiding niet kan wachten om te beginnen spelen en geen seconde tijd wil verspillen aan wat anders
stom, vragen we jullie om a l gegetente hebben. :))
Wij snappen natuurlijk dat jullie mama’s en of papa’s jullie slaapplek mee willen installeren. We
rekenen hier ongeveer 20 minuten voor, zodat we snel aan onze leuke en gezellige avond kunnen
beginnen.
Zondag 1 november komen de ouders ons om 12u afhalen op onze slaapplek zodat we na dit
leuke maar vermoeiende weekend richting huis kunnen. Jullie kunnen daar genieten van een
lekkere hotdog!
Gelieve jullie in te schrijven via de inschrijvingslink onder dit stukje tekst, deze zal ook op de site
en facebookpagina staan. We zullen hem voor de zekerheid ook via sms sturen. Zodat we ons zo
goed mogelijk kunnen amuseren vragen we per persoon ook een kleine €45. Dit wordt aan het
lokaal afgegeven op vrijdag samen met de kids-ID, medische fiche (achteraan boekje), briefjes
voor de mutualiteiten het s trookjetoelating ouders(achteraan dit boekje).
De medische fiche zou zo correct en volledig mogelijk ingevuld moeten worden, zo
hebben we alle gegevens voor de rest van het jaar.
Inschrijvingslink: https://forms.gle/7W9mHDBSRnHRB864A
Adres:

Chiro Heist-Centrum
Oudelierse baan 4,
2220 Heist-op-den Berg
Als er nog vragen zijn, kan je ons contacteren via deze contactgegevens:
Akela
(Takleidster)

Raksha

Baloe

Remy Ragheno
Kanunnik peetersstraat 79,
Berchem
remy.ragheno@outlook.com

Felien De Backer
Apollostraat 186,
Berchem
debackerfelien@gmail.com

Simon De Ceulaer
Valentina Le Delierstraat 4,
Edegem
Simondec@hotmail.be

04 68/ 21 02 14

04 87/ 36 02 81

04 95/ 12 11 55

Benodigdheden:
1. Kledij
❏ uniform (aan bij vertrek)
❏ spelgerief
❏ shorts → boven de knie (2)
❏ t-shirts (2)
❏ spelschoenen (liefst 2)
❏ trui (2)
❏ voldoende ondergoed
❏ voldoende sokken
❏ 1 lange broek
❏ regenjas
❏ eventueel: sjaal, muts,...
❏ Jullie engste griezel outfit
2. Schoeisel
❏ botinnen (aan bij vertrek)
❏ sportschoenen (liefst twee paar)
3. Wasgerief
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

toiletzak
tandenborstel
kam/borstel
washandje
linnen zak
handdoek
extra badhanddoek
zwemgerief (geen losse shorten)
zeep
…

4. Slaapgerief
❏ matje/veldbed/luchtmatras > vergeet zeker geen pomp mee te nemen als je een
luchtmatras meeneemt
❏ slaapzak
❏ pyjama
❏ eventueel kussen
❏ Knuffeltje

5. Extraatjes
❏
❏
❏
❏
❏
❏

proevenboekjes! (af te printen via de site)
Boek, strip,...
zaklamp
eigen medicatie
Keukenhanddoek!!!
...

6. Wat nemen we zeker NIET mee?
-

eten
snoep of frisdrank!
Gsm voor moesten jullie dat hebben
kleren die niet kapot mogen gaan of vuil mogen worden
Planten
Kikkers
Andere dieren
Pizzas
Schapen
Roze olifanten met 15 stippen
Roze olifanten in het algemeen
Een slecht humeur

! De geplande activiteiten in dit boekje zijn weliswaar op voorbehoud.
Momenteel gaan we ervan uit dat alles door kan gaan zonder problemen. Indien
dit niet het geval is, laten we op tijd iets weten!

Ik, ………………………………………………………………….. Ouder of voogd van
......................................................................., sta onze zoon/dochter toe om mee te gaan op
het scoutsweekend van Den 22 St-Albertus van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1
november

Datum:

Handtekening:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gelieve het strookje van toelating van de ouders ten laatsteaf te geven vrijdag 30 oktober bij
vertrek. We hopen jullie allemaal te verwelkomen op ons takweekend!

