
Dierentuin weekend!!! 
Beste ouders, beste leden 

Zoals jullie allemaal wel weten is het tijd voor ons eerste scoutsweekend!  

 

Wanneer? 

We verwachten onze kapoenen op zaterdag 31 oktober om 9u30 aan de chirolokalen in Breendonk 

De kapoenen mogen door hun ouders worden opgehaald op zondag 1 november om 11u30 

- Omwille van corona wordt er gevraagd om zoveel mogelijk apart vervoer te regelen  

Waar? 

Chiro Breendonk 

Jan Hammeneckerstraat 32 

 2870 Puurs 

Thema: dierentuin 

Trek allemaal jullie leukste/ gekste/ origineelste dierenverkleedklerenpak aan, want we vertrekken 

met zijn allen op dierentuin weekend!  

Inschrijving: 

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar het onderstaande mailadres en het gepaste bedrag 

over te schrijven ten laatste tegen 25 oktober 

Financieel: 

We vragen 35 euro over te schrijven naar onderstaand rekeningnummer 

Rekeningnummer koala’s : BE93 7785 9237 0567 

Contact: 

Moest er iets zijn kan u ons bereiken op volgende telefoonnummers: 

-Wout (takverantwoordelijke): 0497077642 

- Emelie: 0498 77 05 03 

-Sam: 0486 66 60 35 

-thomas : 0487143843 

Indien er vragen zijn in verband met het weekend, mag u ons ook altijd mailen: 

koala.kapoenen@scoutswijnegem.be 
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Wat nemen we mee? 

Slaapgerief: 

- Matje  

- Slaapzak en kussen 

- Knuffel  

- Pyjama 

Toiletzak: 

- Tandenborstel en tandpaste 

- Haarborstel/ kam 

Kledij: 

- Warme trui 

- Regenjas 

- Ondergoed en kousen 

Varia:  

- Identiteitskaart (af te geven bij aankomst) 

- Verkleedkleren: alles wat met de dierentuin te maken 

heeft 

- Zaklamp 

- Bord, bestek en beker 

- Drinkbus 

- Keukenhanddoek 

- Persoonlijke medicatie (afgeven aan leiding) 

- Goed humeur 

Wat laten we thuis? 

- Snoepjes 

- Waardevolle spullen (gsm, geld, horloge, …) 

Niet te vergeten: 

Zorg dat overal je naam in staat zodat jullie niets kwijt kunnen spelen 

Bovendien vragen we jullie online de individuele steek kaart in te vullen 

 

Wij zijn er alvast helemaal klaar voor, en hopen dat jullie enthousiasme ook aanwezig is!! 

Dierlijke groetjes, 

 



             Sam              Emelie    Thibo 

      Wout    Thomas 


