Weka-Weekend
27-29 Maart 2015

Hakuna Matata !

Inleiding
Wekaaaaaaa's ! Het is eindelijk zover, het moment waar jullie allemaal wellicht
al lang waren op aan het wachten: ONS TWEEDE WEEKEND ! Het thema is
Hakuna Matata. We gaan dus insecten eten, in het slijk spelen en rollen en eens
goed het beest uithangen zoals in de leeuwenkoning ! Hieronder is alle info die
je nodig hebt. Vergeet zeker geen matje/bedje en een slaapzak mee te nemen.
Ook zeker jullie zwemgerief niet vergeten. Indien uw zoon/dochter niet (goed)
kan zwemmen, gelieve ons dit dan te melden. Tot dan, de wekaleiding !

Nuttige Informatie
Adres: Domein Kloosterheide

Kloosterstraat 81
B-2880 Bornem
Vertrek: Vrijdag 27 Maart om 18.00 u aan de 46 !
Aankomst: Zondag 29 Maart om 12.00 u in Bornem
Wij vragen aan jullie, ouders, om de weka’s af te zetten en op te halen in Bornem.
Bij het vertrek spreken we wel eerst af aan onze lokalen in het fort, omdat er ook
nog wat materiaal mee moet. En evt kunnen jullie onder elkaar afspreken zodat
jullie niet allemaal moeten rijden met het vertrek en met de terugkomst.
Indien er problemen zouden zijn met het vervoer, dan kan je terecht bij de leiding
(liefst op voorhand) zodat wij voor een oplossing kunnen zoeken.
Prijs: 30 euro per weka
Gelieve dit te storten op rekeningnummer: BE32 6528 3839 2102 (op naam van Sam Devolder)
met vermelding van de naam van de weka. NIET BETALEN = NIET MEE OP WEEKEND
Let er wel op dat op tijd betalen niet voldoende is! Als we uiterlijk op Woensdag 25 Maart
geen inschrijvingsstrookje ontvangen hebben, zijn we niet in orde en kunnen we niemand
meenemen. Bedankt;-)
Het inschrijvingsstrookje vindt u verder in dit boekje.

De leiding:
Steeds te bereiken in geval van nood of dringende zaken.
Van ons uit is ‘geen nieuws, goed nieuws’!

Guitige Zeehond
Sam Devolder
0498683547

Bedrijvige Coëndu
Wouter Moens
0476595044

Collie
Eric Nédée
0479308092

Vurige Pinguïn
Anaïs Haverbeke
0486039027

Goedaardige Koala
Geordi Feijens
0499263322

Jens Janssens
0474922216

Mee te nemen:
Slaapgerief
Schoeisel
- Slaapzak (eventueel extra deken)
- Slaapmatje/ veldbedje
- Pyjama
- Knuffel

- Bottinnen of andere stevige en
waterdichte schoenen
- extra paar schoenen (als de andere
nat of te vuil zijn!)

Wasgerief
Allerlei
- Washandjes
- Handdoeken
- Zeep
- Tandpasta
- Tandenborstel
- Haarborstel
Eetgerief
- Gamel of bord
- Soepkom
- Beker
- Bestek
- 2 keukenhanddoeken (Zeker een
naam inzetten!)
Kleren
- Voldoende kousen en ondergoed
- T-shirts
- Lange broek (kledij moet vuil mogen
worden)
- Dikke trui
- Waterdichte regenjas!
- Uniform (groene broek/rok/short,
Scoutshemd met kentekens én das!)
- Verkleedkleren (nog niet aandoen bij
vertrek)

- Verkleedkleren
- Linnen of plastiek zak voor vuile
kleren
- Zaklamp
- Zakdoeken
- Identiteitskaart
- SIS- kaart (afgeven aan leiding voor
vertrek!)
- Eventueel medicatie
- Strip-/boekjes of teken-/kleurboeken
(om stilletjes bezig te zijn ’s
Morgens)
- Pot zoetigheid (Choco, confituur, …)
- ZWEMGERIEF
- Zwembandjes (indien nodig)

Wat nemen we niet mee?
- Gsm, Gameboy, psp of andere waardevolle spullen (die gaan alleen verloren!)
- Nieuwe kleding
- Centjes want daar kan je niets mee doen

* Neem geen supergrote rugzakken of tassen mee. Die bezorgen
alleen maar last. Hoe meer je meeneemt, hoe meer je kan
kwijtspelen.
* Vergeet ook niet OVERAL een naam in te zetten. Dan komen
verloren spullen heel snel terug bij de juiste eigenaar!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Weekendtoelating!(niet afgegeven =niet mee op weekend)
Ondergetekende (naam ouder), ................................................. geeft
zijn/haar dochter/zoon …………………………………… van de Weka’s
van Scoutsgroep 2646 Feniks, de toelating deel te nemen aan het
weekend van 27 Maart 2015 tot 29 Maart 2015 te Bornem. En bevestigt
hierbij 30 euro betaald te hebben op bovenvermeld rekeningnummer.
Ondergetekende geeft eveneens zijn toelating aan de leiding om
onmiddellijk over te gaan tot een dringend heelkundige ingreep, bij een
ongeval wanneer dit medisch noodzakelijk wordt geacht en zij in de
onmogelijkheid zijn om de ouders/voogd te bereiken. Op
telefoonnummer(s):

Naam, datum en handtekening:

