
Liefste Kabouters en Kabouders 
 
Met het aanbreken van een nieuwe scoutsjaar, is het natuurlijk ook tijd voor ons eerste 
weekend. Wij hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook! In deze mail vinden jullie 
alle belangrijke informatie over het weekend.  
 
Het thema dit jaar is Halloween! Zoek jullie griezeligste outfit 
maar al uit en dan maken we er samen een monsterfestijn 
van!  
  
 
Wanneer? Van vrijdag 28 oktober tot zondag 30 oktober. We verwachten de kabouters op 
28 oktober om 20u op dit adres:  

Scouts Pulle  
Boudewijnlaan 75  
2243 Pulle 

 
Op zondag 30 oktober kunnen de kabouters weer opgehaald worden op onze eigen scouts in 
Schoten om 16u.  
 
Gelieve voor 24 oktober een berichtje te sturen via whatsapp naar +32468280002 om te 
bevestigen dat uw dochter meekomt op weekend. Afbellen kan op hetzelfde nummer. 
Daarnaast vragen wij vooraf 25 euro te storten op het rekeningnummer  
BE91 9730 3293 5776 (met de vermelding ‘kabouterweekend – naam van uw kabouter’)  
 
Tijdens het weekend zullen de eerstejaars hun belofte afleggen. Hiervoor is het heel 
belangrijk dat zij de wet en het gebed perfect vanbuiten kennen. Beide zijn terug te vinden in 
onze seintoren.  
 
Wat nemen we mee op weekend? 

- Slaapzak 
- Matje (geen veldbed of luchtmatras) 
- Pyjama 
- Knuffel en pantoffels 
- Voldoende warme truien, broeken en T-shirts 
- Ondergoed en sokken 
- Regenjas 
- Verkleedkleren 
- Toiletgerief: tandenborstel + tandpasta + haarborstel 
- Persoonlijke medicatie (steek dit in een zakje met de naam op en geef dit af aan de 

leiding) 
- Stevige schoenen 
- Spelletjes, strips, boekjes 
- Zaklamp 
- Identiteitskaart 
- Keukenhanddoek  

 



Wij vragen vriendelijk om zo compact mogelijk in te pakken en overbodige kledij en spullen 
thuis te laten. We gaan met het openbaarvervoer terug naar de scouts en alle bagage moet 
in 1 auto passen.  
Wat laten we thuis? 

- Slecht humeur 
- Alle vormen van elektronica (gsm, ipod, …) 
- Dure spullen 
- Snoep 
- Horloge 

 
Wij hebben er ontzettend veel zin in. We hopen dan ook jullie massaal te mogen 
verwelkomen in Pulle om er een spetterend weekend van te maken.  
Tot snel! Groetjes van jullie kabouterleiding. 
XOXO Busje, Mousche, Beuckie en Kita 
 

 


