Heeey liefste welpjes,
wij gaan op… Fc de Kampioenenweekend!!!
Ik zeg altijd, zoals de leiding een geweldig weekend kan maken, ja, zo maken ze
een geweldig weekend.
Je leest het goed, het 2de weekend van het jaar staat voor de deur. En het wordt
er niet zomaar eentje, wij gaan ons helemaal inleven in de rollen van Markske,
Carmen en Boma.
Dus zet die chocomelkjes al maar koud, pak je Neroke al maar in je armen en
smeer je stembanden al maar in zoals de Championettes, en hup, weg zijn we!

Praktisch:

Waar gaan we op weekend?
Het adres van ons huisje is:
Witteweg 30,
3460 Bekkevoort (Vlaams Brabant)

Aankomst en vertrek:
We verwachten jullie allemaal vrijdag 20 april om 19u.
We zouden jullie willen vragen dit uur te respecteren en NIET veel vroeger te
komen. Het weekend begint redelijk vroeg, en we kunnen alle tijd gebruiken
om het huisje in orde te maken. Merci!

Het is ook zeker aan te raden om te carpoolen naar het weekend. Het is
ongeveer 1 uur rijden vanaf het lokaal, en de kapoenen hebben op hetzelfde
moment weekend.
Jullie mogen je welpjes komen ophalen op zondag 22 april om 13u.

Wat nemen we mee?
-

vertrekken in PERFECT uniform
matje/veldbed (er zijn geen bedden aanwezig)
slaapzak
knuffel en kussen
pyjama en pantoffels
wasgerief (tandenborstel, tandpasta, handdoek,..)
warme kledij (lange broek, trui, jas,..)
gewone kledij (t-shirts, korte broek,...)
extra schoenen
F.C de Kampioenen verkleedkleren

Hoeveel kost het weekend?
Het weekend kost €30, gelieve dit te storten voor 15 april op het
rekeningnummer:
BE08 0688 9815 0713 met als mededeling:

Welpenweekend april 2018 + naam welp

Mochten er nog vragen zijn, twijfel dan niet om een maitje te sturen naar
welpen@scouts4811.be. Vergeet ook zeker niet iets te laten weten als je welp er
niet bij kan zijn.

Man, man, man, wij hebben er alvast keeeei veel zin in en kunnen al niet
meer wachten!
Vele kusjes en knuffels van jullie leukste leiding,

Chill, Shere Khan, Sambur, Ferrao, Tabaqui, Poekina, Baloe
en Chikai.

