
Hallo welpjes, mama's en papa's! 
 

De oudsten onder jullie weten het ondertussen wel al, november is in zicht en dat betekent natuurlijk dat het                   
hoog tijd wordt om even weg te vluchten van de dagelijkse sleur. Vergeet dat huiswerk even, je kamer                  
opruimen kan later nog en ook tante Julia zal het deze zondag zonder jou moeten stellen, want het weekend                   
van vrijdagavond 25 tot zondagmiddag 27 oktober gaan wij op welpenweekend en daar hebben we jullie                
voor nodig! Zeg nu zelf, wat zou een welpenweekend zijn zonder welpen? 
 
 
Hebben we jullie nieuwsgierigheid gewekt? Willen jullie nu absoluut weten wat jullie te wachten staat? Mooi                
zo! 
Laten we juist nog even de praktische zaken overlopen. 
 

● Waar gaan we naartoe? 
Dit jaar gaan we naar Hoogland de raap. We zullen er twee nachten slapen in hun lokaal. 
 
Adres: 

            Oude Heerweg 125  
            9160 Lokeren 
             Oost-Vlaanderen 

 
Opgelet: Er zullen geen bedden aanwezig zijn. Vergeet dus zeker jullie luchtmatras of matje niet! 

 
● Waar en wanneer spreken we af? 

We zullen met zijn allen verzamelen op vrijdag 25 oktober om 19:00u aan ons eigenste scoutsterrein                
in Heusden (in perfect uniform). Na de formatie worden de auto’s toegewezen aan een bepaalde tak                
om ze vervolgens naar hun locatie brengen. (Zo hoeven de mama’s en papa’s met kindjes in                
verschillende takken slechts 1 maal te rijden) 
Zorg wel dat jullie maagjes al gevuld zijn, want er wordt ’s avonds geen eten meer voorzien. (behalve                  
een 10-uurtje dan) 

 
 
 

●  
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● Wanneer komen we terug? 
Zondag 27 oktober zit ons weekendje er al weer op en kunnen diezelfde auto’s ons komen ophalen                 
aan het chirolokaal om 13:00u. Als ouders voor het terug ophalen onderling willen wisselen, kan dit                
(indien er bijvoorbeeld auto’s op overschot zijn) vrijdag afgesproken worden. Dan is het de bedoeling               
dat iedereen weer naar het lokaal te Heusden gebracht wordt. 
 
En de administratieve kant? 
De kampprijs bedraagt € 30. Dit bedrag dient vóór 24 oktober te worden gestort op het normale 
Kangoeroerekeningnummer: BE 39 0682 2442 8119. Gelieve ook in te schrijven via de website 
http://dekangoeroes.be/takweekend-2018/. (Indien er nog vragen zijn, kan dit wel natuurlijk naar 
welpen@dekangoeroes.be!) 

 
● Wat nemen we mee? 

 
o Themakledij  
o Slaapzak  
o Luchtmatras of matje  
o Hoofdkussen 
o Pyjama 
o Knuffelbeer 
o Zaklamp 
o 1 washandje 
o 1 handdoek 
o Tandenborstel, tandpasta en beker 
o Zeep en shampoo 
o Kam en/of borstel 
o Uniform + das !! 
o Warme speeljas 
o Regenjas 
o 2 T-shirts  
o 2 warme truien 
o 2 lange broeken 
o 3 paar sokken 
o 3 onderbroeken 
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o Stapschoenen en sportschoenen 
o Pantoffels  
o Zakdoeken 
o Een klein rugzakje 
o Keukenhanddoek 
o Vuillinnenzak 

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

           Af te geven bij vertrek: 
 

Jullie hoeven geen medische fiche aan te maken voor dit weekend aangezien we dicht bij huis zitten.                 
Wel moeten belangrijke medische gegevens doorgezegd of geschreven worden aan de leiding. Vergeet             
jullie, indien nodig, jullie persoonlijke apotheek niet mee te nemen en ook af te geven aan de leiding                  
bij het vertrek. (Voor de ouders: gelieve bij afgifte nauwkeurig te vermelden wat het precies is,                
waarvoor het dient & wanneer het te gebruiken is.) 

 
Voor eventuele vragen, neem gerust contact op met de leiding: 

- Justine Van Den Bossche – Sijs – Ikki (TL)           0475/36.49.21       welpen@dekangoeroes.be 
- Boris Bourgeois - Coscoroba - Raksha   
- Rien Winkels  -Nijlpaard - Rama 
- Marilou Bauwens  – Toerako – Akela  
- Bart Merchier  - Oerang-oetang - Baloe  
- Dries De Moor- Coyote- Bagheera 
- Axelle Van Cayseele - Rikki-Tikki-Tavi 

 
 
Scoutsvriendelijke groeten en hopelijk tot binnenkort, 
 
Rama, Ikki, Raksha,Akela,  Rikki-Tikki-Tavi,Baloe 
 
 en Bagheera 
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