Kapoenenweekend 6-7-8 maart 2020
Dag beste kapoenen en ouders,
Joepieee, het tweede weekend van het scoutsjaar staat alweer voor de deur! En dit met het
supercool thema: we gaan op ruimtereis! Als je zin hebt om samen met ons alle planeten te
verkennen en op jacht te gaan naar aliens, lees dan zeker verder!
Het zal dan ook superleuk worden! Zaterdag 29 februari staat er geen vergadering gepland
want dat extra dagje in het jaar kunnen jullie nu toch wel gebruiken om je voor te bereiden
om je valies te maken en al je scouts skills boven te halen.
Zoals we op de kalender al vermeld hebben, zullen we 2 nachtjes doorbrengen op de
weekendplaats.
Jullie worden verwacht vrijdagavond 6 maart rond ongeveer 20.15 op ons ruimteschip
gelegen op volgend adres:

Kaaidijkstraat 2
8600 Leke, Diksmuide

Daar kunnen jullie mama en papa je ook terug ophalen, op zondagmiddag rond 11.30. Het is
misschien een goed idee om te carpoolen.
Voor dit weekend moeten de kapoenen zich inschrijven, dit kan je doen door een mailtje te
sturen naar kapoenenleiding@scoutskortemark.be en 25 euro over te schrijven naar BE62
1030 2649 9761 mits vermelding van de naam van de kapoen. Inschrijven kan tot en met
woensdag 4 maart, dit is omdat wij dan een idee hebben met hoeveel we gaan zijn op ons
fantastisch weekend.
Wij kijken alvast heel erg uit naar dit weekend!!
Een stevige scoutslinker,
De kapoenenleiding
Liselot: 0471/03.63.58
Caitlin: 0496/52.27.29
Gaultier: 0490/39.97.04
Iebe: 0471/91.64.45
Vragen of andere opmerkingen? Stuur gerust een mailtje naar
kapoenenleiding@scoutskortemark.be
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Matje & slaapzak
Knuffel
Pyjama
Kussen en/of kussensloop
Uniform (T-shirt en sjaaltje)
Pyjama
T-shirts & broeken
Voldoende warme truien & jas
Ondergoed & kousen
Goede schoenen + eventueel botten
Regenkleding
Zak voor vuile was
Handdoek
Tandenborstel & tandpasta
Zeep & Shampoo
Washandje
Verkleedkledij – thema ruimte

√ Keukenhanddoek
√ Zaklamp
√ Iets om tijd te verdrijven,
zoals een spelletje of een boek

WAT STRIKT VERBODEN IS:
 Slecht humeur
 Snoep
 Liefjes
 Huisdieren
 Duur speelgoed dat niet op de
lijst van benodigdheden staat
 Gsm’s, iPods, iPads of andere
dure elektronica

