Liefste kapoentjes,
Het is bijna zover... jullie eerste weekend staat voor de deur! En het
belooft nu al een knaller van formaat te worden. Waarom hoor ik jullie
denken? Wel, op jullie eerste weekend gaan we al meteen een tochtje
maken. Niet zomaar een tochtje, maar een tochtje door de ruimte!
Het zit namelijk zo...
Eén van onze beste vrienden, Frank, is astronaut en heeft al even
contact met enkele aliens van op planeet Mars. Nu hebben deze aliens
hem uitgenodigd om op bezoek te komen. Echter is Frank toch een
beetje bang om alleen in de ruimte te gaan en daarom zocht hij hulp.
Hij zocht de stoerste kapoentjes om met hem mee te gaan. Toen we
dat hoorde, hebben we natuurlijk direct gezegd dat wij met de
stoerste kapoenen zitten van heel het land. Hij aarzelde even, maar
besloot toch om ons te geloven en heeft jullie verkozen om met hem
mee te gaan.
Zijn jullie klaar om mee op avontuur te gaan in de ruimte en Frank te
helpen?

Praktisch
Adres
Bremstraat 7a, 3945 Ham
Chiro Tijl & Nele Oostham

Aankomst
Wij verwachten jullie vrijdag 8 november om 19u30 allemaal op
het bovenstaande adres.
We zouden willen vragen om niet later maar ook niet veel
vroeger aan te komen. Zo hebben we genoeg tijd om alles voor
te bereiden en kunnen we snel het weekend inzetten. Vergeet
zeker ook niet rond te horen om te carpoolen.

Vertrek
Jullie kunnen jullie kapoentjes
zondag 10 november om 12u00.

terug

ophalen

op

Inschrijving en betaling
De prijs voor het weekend bedraagt 30 euro. We vragen jullie om dit bedrag zo snel mogelijk
te storten op het rekeningnummer BE19 0688 9815 0612 met als mededeling
“ruimteweekend + naam kapoen”.
De storting van het bedrag staat gelijk aan de inschrijving voor het weekend. Je kan je ten
laatste inschrijven tot woensdag 6 november, de betaling zou dan dus ook in orde gebracht
moeten zijn.

Documentatie:
Het is zeer belangrijk dat wij op weekend van elke kapoen een medische fiche hebben. Deze
medische fiche kan online ingediend worden. Moest je dit nog niet gedaan hebben verwijzen
wij u graag door naar
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouders_steekkaa
rt.pdf

In deze link staat uitgelegd hoe u een medische fiche voor uw kapoen aanmaak

Wat neem je mee?
Slaapgerief:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Matje (+evt pomp)
Slaapzak
Kussen
Knuffel
Pantoffels
Pyjama
Boekje/strip
Zaklamp
Evt. dekentje

Toiletgerief:
o
o
o
o
o
o

Tandenborstel
Tandpasta
Handdoek
Washandje
Zeep
Haarborstel

Kledij (binnen en buiten):
o
o
o
o
o
o
o
o
o

T-shirts
Broeken
(warme) trui
Sokken
Ondergoed
Buitenschoenen
Sjaal en handschoenen
Regenjas/winterjas
!Das en kapoenentrui!

Verkleedkledij:
o Het is tijd om in de ruimte te gaan,
dus doe allemaal je beste ruimteoutfit aan!
Documentatie:
o Kids ID

