
 
 

                         

Dag wolven, mama’s en papa’s, 
 
Zoals jullie nu wel allemaal bijna zouden moeten weten, is het weer bijna zover. We 
gaan namelijk weer met zijn allen op takweekend! En dit weekend zal doorgaan van 
vrijdagavond 25 oktober tot zondagmiddag 27oktober. Dit jaar kozen we als thema 
de film Coco voor de gene die dit niet kennen niet gevreesd, want wij met de leiding 
zorgen ervoor dat dit sowieso een weekend wordt om niet snel te vergeten! 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 ksa van melle.  
Adres: Vogelstraat 24 

9090 Melle 
 
Waar en wanneer spreken we af? 
 
We spreken met zijn allen op vrijdag 25 oktober af aan ons eigen scoutslokaal 
om 19:00 uur. Daarna vertrekken we met de wolven. De worden verdeeld over de 
auto’s van de ouders en naar het lokaal gevoerd.  
 
Er wordt ’s avonds geen maaltijd meer voorzien, dus zorg er zeker voor dat jullie 
maagjes goed gevuld zijn! 
 
 
Wanneer komen we terug? 
 
Zondagmiddag  27 oktober zit het weekend er al weer op. Jullie kunnen de wolven 
om 14:00 uur terug ophalen aan KSA Melle. 
 
 
 
 
 



 
 

                         

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 

¨ Keukenhanddoek ¨ Vuillinnenzak 

¨ SIS-kaart  
Om  onze  stapel  verloren  voorwerpen  te  beperken  vragen  we  alles  te merken. 
 
Wat nemen we zeker niet mee? 
 
Zoals elk kamp is het verboden om snoepjes, koekjes en elektronica (Smartphone, 
Iphone, MP3, Ipod, ed.) mee te nemen. Moesten we deze toch vinden, dan nemen we 
deze zaken in beslag en worden ze aan het eind van het weekend terug gegeven. 
 



 
 

                         

En de administratieve kant? 
 
De  kampprijs  bedraagt €  30.  Dit  bedrag  dient  vóór  24  oktober te  worden  
gestort  op  het Kangoeroerekeningnummer  BE39 0682 2442 8119. Met de 
vermelding “Wolvenweekend” en de naam van uw kind. Via deze betaling ben je ook 
meteen ingeschreven voor het kamp. Je hoeft dus geen mailtje meer te sturen. We 
vragen wel om een mailtje te sturen indien je vegetarische maaltijden wenst. 
(wolven@dekangoeroes.be) 
 
 
Wat geef je af bij vertrek? 
 
SIS-kaart en persoonlijke apotheek. Medische fiche hoeven jullie ditmaal nietaf 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.  Indien er  een  
probleem  is  op  het  weekend,  contacteren  we  de  ouders  zo  snel mogelijk. 
 
 



 
 

                         

Contactgegevens 
 
Seriema   Yuri Schillewaert   +32470216924 
 
Beermarter  Beau Covent    +32468102243 
 
Sprinkhaan  Maurice Verstraete    +32468218440 
 
Morsa   Ella Vandeputte    +32472383741  
  
Eland    Arne Lowie    +32476654380 
 
Narwal   Rob Hamerlinck   +32496203148 
 
Kraanvogel   Mauro Billiet    +32497377984  
   
U kan ons ook altijd berijken via mail door te sturen naar: wolven@dekangoeroes.be  

Of yuri.schillewaert@gmail.com 
 

 
 

Vele scoutsgroetjes en hopelijk tot op het takweekend! 
 

De wolvenleiding!  

 


