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WELPENWEEKEND WATTE? 

Een takweekend is zoals het woord zelf zegt een weekend
met enkel je tak. Dit wil zeggen dat de leiding van de welpen
een weekend organiseert voor hun welpen. Naast de leiding
gaat er ook een fourageploeg mee om ons te voorzien van
hun lekkerste kookkunsten zodat de leiding zich volledig kan
focussen op de leden.

OWLA, WAAR GAAT DE REIS NAAR TOE? 

Ons weekend zal doorgaan op de locatie van Chiro Ludiek in
Landegem (Stationstraat 9A000, 9850 Landegem). Gelieve dit
nog geheim te houden voor onze welpen.

HOE ZIT DAT DAN PRAKTISCH? 

Vertrek: de welpen worden verwacht om 18u30 op de parking
aan de kerk van Merendree (Merendreedorp, 9850 Deinze)
met hun rugzak en in perfect uniform (das is verplicht +
fluovest). 

Terug: we vragen jullie om jullie welp zelf terug op te halen
op de Chiro lokalen, dit tussen 9u en 11u. We voorzien nog
een soort van ontbijt voor jullie, onderaan vinden jullie meer
uitleg hieromtrent.

Prijs: we vragen voor dit weekend 35 euro. Hierin zit het
verblijf, het eten en de extra's. We zouden jullie willen vragen
om dit bedrag ten laatste zondag 20 februari over te
schrijven op het rekeningnummer van de scouts met
vermelding van: WELP + weekend + naam BE39 7390 1800
5019

Individuele steekkaart (medische fiche): het is voor ons heel
belangrijk dat de individuele steekkaart van je welp volledig
(en recent) is ingevuld. In de mail zit een bijlage met de
handleiding van hoe je dit precies doet.

Eventuele medicatie kan afgegeven worden aan Mor of
Malchi bij vertrek, graag met een papiertje van wat wanneer
gegeven moet worden.



SLAAPGERIEF TOILETZAK

Matje 

Slaapzak 

Pyjama

Eventueel een kussen 

Tandenborstel 

Tandpasta

Washandje 

Haarborstel, rekkers 

KLEREN EXTRA'S

Regenkledij

Genoeg onderbroeken

Genoeg sokken

Eventueel extra schoenen

Genoeg truien 

Genoeg t-shirts 

Handschoenen

Een extra zakje voor vuile

kledij

Zaklamp

Verkleedkledij (thema jungle,

dieren..) 

ID/Kids-ID

WAT NEEM IK NIET MEE

Elektronica zoals gsm en

uurwerk. 

Als we snoep tegenkomen dan

delen we die uit aan iedereen.

WAT GEEF IK MIJN WELP ALLEMAAL MEE?

In dit lijstje zullen we vast en zeker een aantal zaken vergeten
zijn, maar dit is volgens ons al een goede houvast :) 

HOOR IK DAAR PANNENKOEKEN?

Ja, dat lezen jullie goed! Om ons weekend goed af te sluiten
voorzien we op zondagochtend (tussen 9 en 11 uur) een
speciaal ontbijt en ook jullie kunnen daarvan meegenieten! 

Wil je als je je welp komt ophalen eerst een pannenkoek eten
en een chocomelk drinken voor je naar huis gaat? Super, duid
dan zeker in de forms aan met hoeveel je komt. 

We vragen een bedrag van 5 euro per extra volwassene en 3
euro per extra kind die mee komt genieten van heerlijke
zelfgemaakte pannenkoeken en chocomelk (voor je welp
moet je niet extra betalen). 

Dit geld gaat integraal naar ons groot kamp. 

(Die van ons gaan natuurlijk

veel mooier en lekkerder zijn)



IK ZIT NOG WEL MET EEN VRAAG..

Geen enkel probleem. Wij zijn te bereiken via onze welpen
mail: welpen@scoutsengidsenlievegem.be , maar spreek ons
gerust ook aan voor of na de werking. 

Daarnaast kunnen jullie voor dringende zaken ook terecht bij
onze takleider Ballou op het nummer: 0477 32 73 89

WAT MOEST IK NU WEER GEHEIM HOUDEN?

We zouden de locatie en ons thema graag nog een beetje
geheim houden voor onze welpies :)) 

DAT WAS WEL HEEL VEEL INFO..

Geen paniek. Een paar dagen voor we vertrekken zal er nog
een mail worden gestuurd naar iedereen die mee gaat met de
praktische informatie voor vertrek. 

Dat was het dan! We hopen dat jullie allemaal met evenveel
enthousiasme naar het weekend uitkijken als jullie leiding. 

Wij staan te popelen om er een fantastisch weekend van te
maken samen met jullie! 

EEN STEVIGE LINKER 

Raksha, Chill, Malchi, Ballou, Ikki, Hathi, Akela, Mor, Jacala
en Bagheera


