
 
 

                       
  

Dag wolven, mama's en papa's, 
 
Het is weer tijd om samen gezellig op takweekend te gaan! Elk jaar is dit een heus feest en dit jaar zal dit ook 
zo zijn. Dit jaar gaan we op weekend van vrijdag 26 oktober tot zondag 28 oktober.  
Het beloofd een magisch weekend te worden, want we duiken met zijn allen in de wondere wereld van Shrek 
en zijn vrienden.  
 
Klinkt dat volgens jou helemaal niet slecht en wil je er ook bij zijn? Lees dan zeker verder, want in deze brief 
vind je alles wat je wil en moet weten! 
 

• Waar gaan we naartoe? 
Dit jaar gaan we naar de chiro in Zele. We zullen er twee nachten slapen in hun lokaal. 
 
Adres:  
Chiroheem Ravotti 
Huivelde 211c 
9240 Zele 
 
Opgelet: Er zijn opnieuw geen bedden aanwezig. Vergeet dus zeker jullie luchtmatras of matje niet! 

 
• Waar en wanneer spreken we af? 

We zullen met zijn allen (in perfect uniform) verzamelen op vrijdag 26 oktober om 19:00u aan ons 
eigenste scoutslokaal te Heusden. Nadat alle wolven verzameld zijn bij de leiding worden de kindjes 
verdeeld over de auto's van de ouders die het zien zitten om te voeren. (Voor ouders met kindjes in 
verschillende takken is er dus geen probleem, u rijdt dan gewoon voor de tak waar er nog een auto 
tekort is.) 
 
Zorg wel dat jullie buikjes al gevuld zijn, want er wordt ’s avonds geen eten meer voorzien (behalve 
dan een 10-uurtje). 
 

• Wanneer is het gedaan? 
Zondag 28 oktober zit ons weekendje er al weer op en kunnen jullie ouders jullie komen ophalen aan het 
chirolokaal om 12.45u te Zele. 



 
 

                       
  

 
 

• En de administratieve kant? 
De kampprijs bedraagt €30. Dit bedrag dient vóór woensdag 24 oktober te worden gestort op ons 
rekeningnummer  BE 39 0682 2442 8119. Met de vermelding wolvenweekend en de naam van uw kind. 
Gelieve ook in te schrijven via de website http://dekangoeroes.be/takweekend-2018/ 

 
• Wat nemen we mee? 

o Uniform + das 
o Slaapzak     
o Luchtmatras of matje  
o Hoofdkussen 
o Pyjama 
o Knuffelbeer 
o Zaklamp 
o Tandenborstel, tandpasta en beker 
o Warme jas 
o Regenjas 
o 2 T-shirts  
o 2 warme truien 
o 2 lange broeken 
o 3 paar sokken 
o 3 onderbroeken 
o Stapschoenen en sportschoenen 
o Pantoffels  
o Zakdoeken 
o Een klein rugzakje 
o Keukenhanddoek 
o Vuillinnenzak 
o ID-kaart 
 
 

à Gelieve de spullen te merken, dit bespaart ons een berg verloren voorwerpen. 



 
 

                       
  

 
           Af te geven bij vertrek: 
 

ID-kaart en persoonlijke apotheek. 
Medische fiche hoeven jullie ditmaal niet af te geven, maar we vragen wel aan de ouders om belangrijke 
dingen, die we zeker moeten weten, te komen vertellen (of op te schrijven) voor vertrek.  
 
 

 
 
Voor eventuele vragen, neem gerust contact op met Snoek (Lien Hebbelinck) 04766 023 94. Dit gsm-nummer 
geldt tevens als noodnummer voor op kamp. 
 
Scoutsvriendelijke groetjes en hopelijk tot binnenkort, 
 
Snoek (takleiding) - Lien 0476602394 
Lori - Astrid 0497363864 
Sitatunga – Eline 0471536860 
Sprinkhaan – Maurice 
Mang – Beau 
Dwerghert – Hanna 
Hathi – Rob 
 
 



 
 

                       
  

          

 


