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Dag Seniors, 
 
Binnenkort is het weer zover! De seniors trekken er dan weer op uit op hun jaarlijks takweekend. Het 
belooft weer een spetterend weekend te worden dat geen enkele senior zou willen missen! Verdere 
informatie over dit weekend vinden jullie hieronder. 
 
We verklappen dit jaar het thema nog niet..  

Wanneer? 
We vertrekken op vrijdag 25 oktober. We spreken om 19u stipt af op het terrein vanwaar jullie 
zelfstandig naar het kampterrein vertrekken. Vrijdagavond voorzien wij geen warme maaltijd, we vragen 
dat iedereen reeds gegeten heeft voor we vertrekken.  
 
Het weekend eindigt op zondag 27 oktober. We zullen omstreeks 14u aankomen in Heusden.  

Waar? 
De locatie van het kampterrein houden we nog even geheim aangezien we willen dat het nog een 
verrassing blijft voor onze seniors. Indien u als ouder toch graag weet waar wij het hele weekend 
uithangen, dan kan u ons steeds mailen op seniors@dekangoeroes.be 

Inschrijven 
Inschrijven kan via onze website (http://dekangoeroes.be/takweekend-2019/). Daar is ook de medische 
fiche te vinden. 

Hoeveel? 
De kampprijs bedraagt €30. Dit bedrag dient vóór 24 oktober te worden gestort op het 
Kangoeroerekeningnummer BE39 068 22442 8119. Met de vermelding seniorweekend en de naam van 
uw kind. Indien er te laat wordt gestort, vragen wij €5 extra per kind. Enkel storten volstaat niet! Er 
dient ook ingeschreven te worden via de website. 

Wat moet je afgeven aan vertrek? 
Identiteitskaart, persoonlijke apotheek en medische fiche. De medische fiche is terug te vinden op onze 
website bij de info omtrent takweekend. 
Indien er een probleem is op het weekend zullen we je zeker contacteren.  
 

Wat nemen we mee? 
 

Uniform + das Warme speeljas 

Slaapzak Regenjas 

Luchtmatras of matje 2 T-shirts 

Hoofdkussen 2 warme truien 

Pyjama 2 lange broeken 

Knuffelbeer 3 paar sokken 

Zaklamp 3 onderbroeken 

1 washandje Stapschoenen en sportschoenen 

1 grote handdoek Laarzen 

1 kleine handdoek Pantoffels 

Tandenborstel, tandpasta en beker Zakdoeken 

Zeep en shampoo Een klein rugzakje 
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Keukenhanddoek Vuillinnenzak 

Identiteitskaart  

 
 

Contact 
Bij eventuele vragen of bezorgdheden kan u altijd terecht op volgend nummer dat tevens ook het 
noodnummer is tijdens het weekend: 0471102015 (Saïga).  
Mailen kan altijd naar senior@dekangoeroes.be 
 
We hopen dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn want we beloven jullie een zalig weekend! 
 
Groetjes, 
Saïga, Civetkat, Steenarend 
 


