
Italië weekend 
Sionie-horde 

We reizen naar het prachtige Italië waar we pizza 

gaan eten in Venetië en scheve foto’s trekken met de toren van Pisa…. Ja hoor, 
we gaan op Italië weekend! Hopelijk zien we jullie dus in jullie mooiste 

Italiaanse outfit verschijnen. 

Zijn jullie klaar? Wij alvast wel! 

Inschrijving 
Jullie staan zeker en vast al te popelen om mee te gaan op dit fantastische 
weekend maar daarvoor moeten er enkel nog een aantal formaliteiten gebeuren. 

Hoe kan je inschrijven? Dat is heel gemakkelijk. 

De inschrijving is compleet wanneer er 40 euro overgeschreven is naar 
BE63 778592374308 voor 23 oktober met de vermelding “NAAM + 

WEEKEND SIONIEHORDE”  

Waar en wanneer? 
Jullie zijn vrijdag 28 oktober om 20u30 welkom op ons geweldig weekend. 

Op zondag 31 oktober om 12uur mogen de ouders klaar 

staan om 
De welpjes op te halen. 

Waar gaat dit feest door? 

Constant Verhulststraat 36
2590 Berlaar 

Leiding 
Naast onze geliefde welpjes zijn uiteraard de leiding ook weer van de partij. 
Hieronder even een overzichtje van ons leidingsteam. Er is altijd minstens 1 



iemand van de leiding beschikbaar. Op de scouts van site Wijnegem staat ook 
alle informatie over de leiding. 
Rakscha +32484749405 
Baloe +32472430508 
Jacala +32471615469 
Bagheera +32491556183 
Tabaqui +32499200663 

Praktisch 
Wat neem je zeker mee? 

- slaapzak en matje 
- Hoofdkussen en lievelingsknuffel 
- Pyjama 
- Toiletzak: tandpasta, tandenborstel, borstel, … 
- Washandje 
- Tshirts en broeken/rok 
- Truien en andere warme kledij 
- Ondergoed 
- Regenkledij 
- Verkleedkleren (Laat je helemaal gaan!) 

- Perfect uniform, aan doen bij aankomst: scoutsdas, scoutshemd, groene 

broek/rok 
- Goede buiten schoenen 
- Eventueel binnen schoenen 
- Bord 
- Bestek 
- Keukenhanddoek 
- Zaklamp/petzel 
- Beker en/of drinkbus 
- Medicatie: afgeven bij aankomst (vul medische fiche in op groepsadmin!) 

- Identiteitskaart: afgeven bij aankomst 

 
We zien jullie snel om 
samen naar Italië te 

vertrekken! 
Kusjes<3 

 Rakscha, Baloe, Jacala, 
Bagheera, Tabaqui 




