SCOUTSWEEKEND
KAPOENEN & WELPEN

Beste Kapoenen, Welpen en ouders,
Dit jaar organiseren we opnieuw een mega-supertof weekend! Dit jaar is het thema leger.
Zorg dus dat je verkleed bent zodat de tegenstander je niet kan zien!!
We spreken af op vrijdag 9 maart om 19u30 aan Jeugdverblijf Oesterput in Oostende
(Schietbaanstraat 86, 8400 Oostende). Zondag 11 maart mogen je ouders je hier terug
oppikken om 15u.
Voor sommigen onder jullie is het jullie eerste scoutsweekend. Daarom geven we op de
achterzijde meer informatie voor jou en je ouders.

Hoe ziet zo’n dag op weekend eruit?
Zoals echte soldaten zullen we proberen om zoveel mogelijk in de buitenlucht te
zijn!
Voorbeeld van een dag op weekend:
08u
09u
10u-12u
12u-12u30
12u30-13u
13u-14u
14u-17u
17u-18u
18u-19u
19u-19u30
19u30-21u
21u

opstaan, wassen & aankleden
ontbijt, afwas & uitleg dagindeling
ochtendactiviteit
platte rust, vrij spel
middagmaal
afwas, verplichte middagrust & vrij spel
middagactiviteit
platte rust, vrij spel
avondmaal
afwas, platte rust & vrij spel
avondactiviteit
slapen

Wat neem ik allemaal mee?
scoutssjaal en/of –hemd (!)
dekbedovertrek en kussensloop
slaapzak
pyjama en eventueel een knuffel
voldoende ondergoed en kousen
waterdichte jas
dikke trui
lange broek
T-shirts

waterdichte schoenen
pantoffels
zak voor je vuile was
toiletzak (tandenborstel, -pasta…)
handdoek (groot en klein)
washandje
verkleedkledij (thema : LEGER) (!)
ISI-/identiteitskaart (deze geef je af
aan de leiding)

Wat neem ik NIET mee?
Elektronische toestellen (iPod, gsm, fototoestel (de leiding neemt genoeg foto’s!)…),
nieuwe kledij, je slecht humeur.
Hoe schrijf ik mijn zoon/ dochter in?
U kan uw zoon/ dochter inschrijven voor het weekend door €40 over te schrijven op
het rekeningnummer BE72 4732 1833 3116 met vermelding: WEEKEND 2018
KAP/WELP + NAAM + TAK (kapoenen of welpen)
Gelieve dit te doen vóór donderdag 1 maart, zo heeft de leiding nog voldoende
tijd om alles voor te bereiden.
Indien u nog vragen heeft over het weekend kunt u steeds de takleiding contacteren:
Kapoenen:
Paulien Denul
(0484 18 70 63)
Welpen:
Gaëlle Desmecht
(0493 67 91 07)
Stevige linker
De kapoenen- en welpenleiding

