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Weekendje in de ruimte
Liefste kapoentjes en ouders

 

Het jaar is nog maar net gestart en toch is het al bijna zo ver, het eerste weekend van het

jaar! Voor sommigen is dit de eerste ervaring om eens met de scouts ergens te gaan slapen, voor

anderen is dit een van de vele hoogtepunten van het scoutsjaar. Het thema van dit weekend is,

zoals jullie al konden vermoeden de ruimte!  

Kom dus zaterdagochtend verkleed in je favoriete ruimtewezen/ruimtefiguur

 

Het weekend gaat door van zaterdag 22 tot zondag 23 oktober.

We spreken af om 10 uur op de verblijfplaats:

 

Chiro Romejo

Acaciastraat 2A

8800 Roeselare

 

Jullie kunnen je inschrijven door een mailtje te sturen naar

kapoenenleiding@scoutskortemark.be en het weekendgeld dat 25 euro bedraagt over te

schrijven naar volgend rekeningnummer: BE62 1030 2649 9761 met als mededeling: weekend +

‘naam kapoen’. Je hebt hiervoor de tijd tot en met woensdag 19 oktober 2022.

� Slaapzak 

� Matje (geen veldbed of luchtmatras)

� Hoofdkussen 

�Je favoriete knuffel

�Toiletgerief (tandenborstel, washandje,

zeep, borstel...)

�Pyjama

�Ondergoed/ kousen

�Regenbotjes/ wandelschoenen

�Verse, warme kleren

�Scoutsuniform (rood t-shirt, eventueel

hemd, das) 

�Regenjas

�Pantoffels

�Bord, bestek en beker

�Keukenhanddoek

�Zaklamp

�Kids-ID 

Verkleedkledij (dit mag je aandoen bij

aanvang van het weekend)

En uiteraard een goed humeur

Snoepjes (behalve voor de leiding)      

�Horloges en andere waardevolle

voorwerpen

�Liefjes

Je huisdier

Wat neem je niet mee? 

Wat neem je allemaal mee op weekend? 

Op zondag 23 oktober mogen de kapoenen worden opgehaald op de weekendlocatie om 11 uur. Wij

hebben er alvast heel veel zin in en wij hopen jullie ook! Bij eventuele vragen kun je ons steeds

bereiken via mail (kapoenenleiding@scoutskortemark.be) of telefonisch:

 
ASHLEY MUYLLAERT (TAKLEIDSTER): 0474 91 34 86
GAULTIER COUSSEMENT: 0490 39 97 04
JULIE TAHON: 0468 35 93 32
ROWAN VERLINDE: 0497 30 80 98
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