Arrrrr. Hijs de zeilen!!! Het is bijna zover… Ons eerste kapoenenweekend van dit jaar
komt eraan. Het thema van dit weekend is ‘Piraten’! Zorg er dus voor dat je bemanning
je grote schip klaarzet voor vertrek, dat je je mooiste/stoerste/leukste piratenpak uit
de kast haalt en je schrap zet voor een supertof weekend.
We gaan de hele buurt verkennen en veroveren met onze
gevaarlijkste piraten van Merksem….. de kapoenen van de
24. We spreken zaterdag ochtend af aan groenendaal en van daaruit
vertrekken we met z’n allen richting ons pirateneiland!
Wat mag je zeker niet vergeten voor dit fantastische weekend?











Slaapzak, kussen, knuffel, matje/veldbed en pyjama
Toiletzak met tandenborstel, tandpasta en washandje
Bord, beker en bestek voor het overheerlijke eten dat de fouriers
voor jullie zullen klaarmaken. Vergeet ook zeker geen keukenhanddoek!
Je scoutsuniform (dit doe je aan bij het vertrek)
Kledij voor zowel mooi als wat slechter weer (in België weet je maar nooit)
Een regenjas en warme trui
Verkleedkledij
Een extra paar schoenen
Eventuele medicatie (af te geven aan de leiding bij vertrek)
Kids ID en eventueel kleefbriefjes van de ziekenkas

Nuttige informatie






Datum: 25 tot 26 november
Vertrek: zaterdag 25 november, pleintje voor het Groenendaalcollege om 10.00u in uniform
Ophalen: 26 november 12u bij Chiro Mejoca
Locatie: Chiro Mejoca: Brasschaatsesteenweg 35 – 2920 Kalmthout (aan sporthal)
Prijs: €22 te storten op rekeningnummer BE77 9730 2112 7442 met de melding (naam
lid + weekend kapoenen 2017)

Ik ………………………………………………………………..ouder van ……………………………………………………………..geef
mijn zoon/dochter de toestemming om mee op kapoenenweekend te gaan van 25 november tot en
met 26 november Hierbij betaal ik €22 op het volgende rekeningnummer: BE77 9730 2112 7442
met de melding (naam lid + kapoenenweekend 2017).
Wij kunnen op zaterdag 25 november wel / niet rijden. Er kunnen nog … (aantal) kapoenen
meerijden.
Wij kunnen op zondag 26 november wel / niet rijden. Er kunnen nog … (aantal) kapoenen
meerijden.
Deze strook mag gescand en doorgemaild worden of afgegeven worden aan de
kapoenenleiding
Handtekening ouders:

