Brief Egyptisch Welpenweekend maart
Hoihoi beste welpjes en ouders
Na het schitterend geslaagde groepsweekend in november vonden wij dat het hoog tijd was voor een
nieuw weekend vol spanning en avontuur. Dit keer zelfs in een iets kleiner gezelschap, want enkel de
kapoenen zullen met ons meegaan (wat al meer dan genoeg is). Nu hebben we bovendien voor een
supertoffe weekendlocatie gezorgd, namelijk (dichtbij) de Kalmthoutse Heide! Zoals de titel vermeldt,
zal deze meerdaagse uitstap een Egyptisch thema hebben. Wat dit dan in Ra’s naam specifiek inhoudt,
komen jullie op het weekend zelf te weten. Dit houdt de spanning hoog en is een reden te meer om zeker
mee te komen!

Hieronder een praktisch overzicht:
Wanneer?

Van vrijdag 4 maart om 19u30 tot zondag 6 maart om 11u30.

Waar?

Vredelaan 1, 2920 Kalmthout

Hoe geraak je daar?

Ofwel zelfstandig, met de auto (afzetten om 19u30), ofwel met de trein,

samen met een deel van de welpen dat ook met de trein gaat. Voor de trein spreken we vrijdag af in de
grote hal van Antwerpen-Centraal Station om 18u30. Baloe (Artuur) en Jacala (Anne) zullen meegaan. Als
je voor de trein kiest, laat je dit best ook weten (zie contactgegevens onderaan).
Hoe ga je daar weg?

Ophalen met de auto om 11u30. Terugkomen met de trein is niet mogelijk.

Hoeveel kost het weekend?

€25, te storten op BE85 3200 1311 7706, met vermelding van de
naam en de tak (“welpen”) van de welp

Wat neem je mee?













Moet je op voorhand gegeten hebben?

een slaapzak en luchtmatras (er zijn GEEN bedden)
je pyjama, je knuffel, een kussen
toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, handdoek ...)
je zaklamp
warme kleding (trui, onderbroeken, sokken ...) voor 2 dagen
themaverkleedkledij, bijv. als mummie, farao, Egyptenaar,
krokodil...
het scoutsuniform
je goed humeur
snoep en dergelijke beschouwt de leiding als cadeautjes
enkel voor hen!
een paar extra schoenen, bijv. laarzen
2 keukenhanddoeken (mogen oud en versleten zijn)

Liefst wel

Ziezo, dit was hopelijk alles wat jullie wilden weten. Gelieve ons een seintje te geven via telefoon
(0478/74.72.59) of e-mail (welpen@de4.be), als je nog vragen had of als de welp niet kan komen.

