
Beste F.C. De Kapoenen 
 
Eindelijk is het zover, ons lang verwachte enige echte groepsweekend komt in het verschiet! 
We trekken er met heel de groep op uit, vergezeld door de beste (lees slechtste) 
voetbalploeg van Hoboken en omstreken: F.C. De Kampioenen. Onder leiding van de beste 
supporters Doortje, Carmen, Bieke en niet te vergeten Neroke vertrekken we vrijdag richting 
het welgekende café. Daar staat Pascaleke ons op te wachten met een warme choco voor 
de start van een fantastisch weekend.  
 
We verwachten de Kapoenen vrijdag 1 april om 18u30 verkleed in volle ornaat in de kleuren 
van F.C. De Kampioenen geel-groen, van Marcske en Boma tot Nero’ke en Carmen aan de 
Macadam. Daar vertrekken we met bussen richting onze weekendplaats. Zondag 3 april 
mogen de kapoenen om 17u weer worden opgepikt op de Macadam na een voldaan weekend. 
 
Wat hebben jullie allemaal nodig om er een geweldig weekend van te maken? 
- Een matje (veldbed of luchtmatras) 
- Een warme slaapzak 
- Een pyjama 
- Knuffel 
- Speelkledij: lange broek, short, T-shirt  
- Een warme trui 
- Genoeg ondergoed en sokken 
- Scouts T-shirt en das  
- Stevige speelschoenen (bottines), eventueel laarzen 
- Een zaklamp 
- Een regenjas 
- Een handdoek en washandje 
- Toiletzak 
- SIS-kaart/kids ID + medicatie (deze worden afgegeven bij vertrek) 
- En vooral héél veel goesting! ☺  
 
De prijs voor dit weekend bedraagt €30. Gelieve dit bedrag ten laatste zondag 27 maart te 
storten op rekeningnummer BE85 7765 9216 6206 met vermelding ‘groepsweekend + 
kapoenen + naam en voornaam’. Uw zoon/dochter is pas ingeschreven wanneer wij het 
correcte bedrag hebben ontvangen.  
 
We gaan ook dit jaar weer met bussen op groepsweekend. Om het vertrek en de aankomst 
vlot te doen verlopen, vragen wij om zowel vrijdag- als zondagavond de parking vrij te 
houden! 
 
Hopelijk mogen we een breed arsenaal van F.C. De Kampioen personages ontvangen op ons 
groepsweekend! 
 
Wij kijken er alvast enorm naar uit, hopelijk jullie ook!  
 
Tot dan!  
Veva, Kerrie, Petro, RIkki, Apodemus en Toto 


