
 

Beste kapoenen en ouders 

 
JIPPIE! Het is eindelijk tijd om met de allerleukste tak op weekend te gaan! De leiding heeft er vast 

en zeker zin in! We hopen dat jullie allemaal staan te popelen om mee te gaan, want het worden twee dagen 

vol leuke spelletjes, een gezellige avondactiviteit, lekker eten en voor sommigen misschien hun allereerste 

nacht met hun scoutsvriendjes! Niet te missen dus!          

 

Wanneer en waar gaat dit fantastische weekend door ?  
Dit leuke weekend zetten we in op zaterdag 31 oktober aan onze eigen lokalen! Wij verwachten jullie allemaal 

om 10.00u!  

Zondag, 1 november, sluiten wij om 12u dit weekend af en mogen de mama’s en papa’s hun kapoentje(s) weer 

komen ophalen aan onze lokalen.  

 

Wat nemen we mee? (GELIEVE ALLES TE NAAMTEKENEN!!!) 
- Kids-ID 

- Matje of luchtmatras (pomp) 

- Slaapzak  

- Kussen + knuffel 

- Pyjama  

- Zaklamp! 

 

Wat nemen we zeker NIET mee? 
- Nintendo, GSM, Ipad, tablet,... 

- Snoepjes, koekjes,... 

- Je huisdier, oma/opa, mama/papa,...  

 

Inschrijven + weekendgeld   
Omwille van het coronavirus en de enorme groep kapoenen, kunnen we niet anders dan een inschrijvingsstop te 

zetten op het aantal kapoenen dat kan meegaan op weekend. 

We willen natuurlijk iedereen een kans geven om in te kunnen schrijven dus het is pas mogelijk vanaf 15 oktober 

om 19h om in te schrijven.  

Inschrijven doe je door de aanwezigheid van je kapoen te bevestigen via mail naar 

kapoenen@scoutsdenderleeuw.be  

Dit leuke & onvergetelijke weekend kost 10 euro. Dit bedrag is over te schrijven op het rekeningnummer dat 

we zullen doorsturen via mail naar alle ingeschreven kapoenen.  

 

Aandacht – zeer belangrijk! 
1. Als u uw kind wilt inschrijven moet het definitief ingeschreven zijn bij onze scouts! Dit doet u door 

het inschrijvingsgeld over te maken en de individuele steekkaart in te vullen. 

(Voor beide zie infoboekje, of neem contact op met de takleiding (Stien) ) 

 

2. Indien uw kind of iemand in de naaste omgeving zich niet optimaal voelt of positief getest is op Corona, 

vragen we om uw kapoen NIET mee te laten gaan op ons weekend.  

 

3. We vragen een mondmasker te dragen bij het afzetten en ophalen van uw kapoen aan de lokalen 

 

Wij kijken er alvast héééél erg naar uit! 

 

Stevige linker en tot dan, 

Arnaud, Jasper, Antje, Rani, Arthur & Stien 

 

 

 

 

- Kleren (kunnen vuil worden, dus zeker niet je mooiste) 

- Tandenborstel + tandpasta + kam 

- Proper ondergoed + propere kousen (+ reserve!)  

- Gamel + bestek + beker 

- Regenlaarsjes + regenjas/KW 

- Klein spelletje/stripboek  
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