
Beste kapoentjes, 
 
Het weekend van 3-5 maart is het weer zo ver. We gaan alweerop een FANTASTISCH 

weekend. Het thema dit keer is: PRINSEN EN PRINSESSEN !!! 
We hopen dat jullie er even hard naar uit kijken als wij! Hieronder wat meer informatie om 
jullie alvast warm te stomen. 
 
 
 
DATUM? Van vrijdag 3 maart tot zondag 5 maart. Jullie worden verwacht op 3 maart om 20u 
op dit adres:  

   
   
    
Chiro Mejoca (Achterbroek) 
Brasschaatsteenweg 35 
2920 Kalmthout  
 
 
 

 
Het weekend eindigt op 5 maart om 16u en we nemen het openbaar vervoer tot aan de 
scouts.  

BEVESTIGEN: Gelieve voor maandag 27 februari  een berichtje te sturen via whatsapp naar  
+324 97 24 66 69 (telefoonnummer mus) om te zeggen of uw dochter/zoon al dan niet met 
ons meegaat op weekend. Bovendien vragen wij vooraf om 30 euro te storten op het 
rekeningnummer BE16973032935574 (met de vermelding ‘’Kapoenenweekend - naam van uw 
kind’’).  

 

    

 



 

Wat nemen we zeker mee op weekend?  

Gelieve op alle kledingstukken en spullen de naam van uw kind erop te schrijven, zodat 
iedereen op het einde van het weekend niets verloren is. 

- Slaapzak 
- Luchtmatras of veldbed 
- Pyjama 
- Knuffel en pantoffels 
- Voldoende warme truien, broeken, T-shirts 
- Ondergoed 
- Sokken 
- Regenjas 
- Kledij dat vuil mag worden 
- Verkleedkleren 
- Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta 
- Eventuele persoonlijke medicatie (steek dit in een zakje met je naam op een geef af 

aan de leiding) 
- Spelletje, strip of boekje 
- Zaklamp 
- Keukenhanddoek!!! 
- Identiteitskaart 
- Medische fiche (individuele steekkaart) ingevuld online 

Wat laten we zeker thuis?  

- Slecht humeur 
- Gsm, iPod, …  
- Dure spullen 
- Snoep  
- Horloge  

 

Wij zien er alvast erg naar uit! Hopelijk zijn jullie massaal aanwezig op dit weekend  want het 
zal onvergetelijk worden!  

Tot snel! Groetjes jullie leiding       
XOXO Mus, Gigi, Nala, Smurk, Toto  

 

 

 

 



 
 
 
 
 


