
De avonturen van

DE KAPOENEN
Het is weer zover, nu dat iedereen wat opgewarmd is na de eerste vergaderingen kunnen we
eindelijk vertrekken op ons allereerste weekend! Samen met Jommeke, Suske & Wiske, de
Rode Ridder en nog vele anderen vertrekken wij met de kapoenen op Stripfigurenweekend.
Al onze stripfiguren worden vrijdag 28 oktober om 19u op de scouts verwacht om samen te
beginnen aan een avontuurlijk, grappig, meeslepend, kortom spetterend driedaags verhaal.
Daarvoor verwachten we de kapoenen vrijdag in hun allerbeste outfit. Op de scouts kunnen
de ouders nog afspreken om eventueel te carpoolen naar de weekendplaats. Op zondag 30
oktober komt het weekend jammer genoeg al tot een eind, en worden de ouders om 16u op
de weekendplaats verwacht om hun kleine striphelden weer op te pikken. We sluiten het
weekend samen af op de scouts!
Wat mogen jullie zeker niet vergeten om er een spetterend weekend van te maken?

● Een matje
● Een lekker warme slaapzak
● Een pyjama
● Je favoriete knuffel
● Speelkledij
● Een lekker warme trui
● Genoeg ondergoed
● Sokken en ondergoed
● Scouts T-shirt en das
● Stevige speelschoenen (bottinen),

eventueel laarzen
● Een zaklamp
● Een regenjas
● Handdoek en washandje
● Tandenborstel en tandpasta
● Zakdoekjes
● SIS-kaart/kids ID + medicatie (deze

worden afgegeven bij vertrek)

Belangrijk:
Denk eraan dat we op scoutsweekend zijn en je kleren vuil kunnen worden, neem dus zeker
speelkleren mee. Het weekend bedraagt 30 euro en moet ten laatste zondag 24 oktober
gestort worden op het volgende rekeningnummer: BE75 7775 9140 6551 met vermelding
‘Kapoenenweekend + naam en voornaam’.

P.S.: Om het afscheid vlotter te laten verlopen is het de bedoeling dat de kapoenen
vrijdagavond enkel worden afgezet op de weekendplaats. Wij helpen ze verder met het
installeren en opdekken van hun bedje.

Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook! Tot dan!
Jullie enthousiaste leiding,
Veva, Petro, Xebo, Gigi, Nala, Kora en Zazoe


