Takweekend welpen 2021-2022
(Lokeren)

Takweekend
Aller aller aller coolste, leukste, grappigste, tofste welpen en ouders,
Het is weer zover, HET TAKWEEKEND van het jaar komt er aan.
We gaan dit weekend naar een super leuke plaats.
Dit gezellig huisje is gelegen in Lokeren.
Het adres is: Hulsdongenstraat 4-6, 9160 Lokeren.
We verzamelen vrijdag 22 oktober met zen allen om 19u aan ons befaamde lokaal den 22.
We nemen allemaal onze identiteitskaart (of kids ID), medische fiche en strook toelating
ouders (onderaan dit document), briefjes van de mutualiteit en 40 euro mee.
Dan laden we nog de laatste spullen in en vertrekken we naar Lokeren. Jullie raken daar
doordat jullie lieve mama’s en papa’s jullie brengen. Als jullie mama’s en/of papa’s niet
kunnen rijden, laat het ons dan zeker weten en wij voorzien een gezellig plaatsje voor jou bij
iemand anders in de auto.
Zondag 24 oktober kom jullie ouders jullie terug ophalen om 10u30 in lokeren, om dan na
een lekkere hotdog te hebben gegeten, allemaal terug te vertrekken naar Berchem.
Vergeet jullie zeker ook niet in te schrijven via de link.
→ Inschrijvingslink: https://forms.gle/7XuXNimXpLhuWfbu7
Wij vragen u om u ten laatste tegen 20 oktober in te schrijven.
Als u nog verdere vragen heeft mag u ons altijd contacteren via onderstaande
contactgegevens :
Akela
(Takleiding)

Baloe

Mang
(Groepsleiding)

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

Simon De Ceulaer
Valentina Le Delierstraat 24,
Edegem
Simondec@hotmail.be

Thor Claessens
Dorpstraat 67a,
2040 Berendrecht
thorclaessens98@gmail.com

04 87/ 36 02 81

04 95/ 12 11 55

0493/75 42 48

of via de scouts mail: sintalbertus22@hotmail.com

Wat nemen we mee?
-

-

-

-

bedovertrek (is verplicht!!!)
slaapzak
uniform (aandoen bij vertrek)
spelgerief
o shorts → boven de knie (2)
o t-shirts (2)
o spelschoenen (liefst 2)
o trui (2)
o regenjas (1)
o sokken (3)
pyjama
onderbroeken (3)
lange broek (1)
toiletgerief
o tandenborstel en tandpasta
o haargerief
wasgerief
o handdoek en washandje
o zeep
muts/sjaal/handschoenen
zwemspullen (indien nodig zwembandjes, zwembril, etc.)
afdroog handdoek!!
zaklamp!!
Knuffel en hoofdkussen (indien gewenst)
Eventuele medicatie (zeker invullen op medische fiche!!)
strips/ boek

Ouders of voogd van …………………………………………………………….., staan onze zoon/dochter toe om
mee te gaan op het scoutsweekend van Den 22 Sint-Albertus van vrijdag 22 oktober tot en met 24
oktober.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gelieve deze strook ten laatste af te geven vrijdag 22 oktober bij vertrek. Om de medische toestand
nog eens op te frissen, vragen we jullie om de medische fiche mee te geven, achteraan dit boekje, de
centjes, identiteitskaart en gele briefjes van de mutualiteit worden afgeven bij de leiding. We hopen
jullie allemaal te verwelkomen op ons takweekend!

