
 

Weekendbrief Wouters  19/11 - 21/11  
 

 
 

Joepie!!! 

Beste ouders en liefste Wouters, 

Eindelijk is het zover, na twee jaar wachten,  gaan we met de Wouters terug op takweekend! Dit houdt 

in dat we van vrijdagavond tot zondagmiddag ons op een weekendplaats gaan amuseren. Hou dus 

zeker allemaal het weekend van 19 tot 21 november vrij, want niemand wil dit onvergetelijke weekend 

missen!!! Het thema voor dit weekend is ‘Het Wilde Westen’! Verkleed je dus als een stoere cowboy 

of een levendige indiaan. 

 

Praktisch: 

Voor het heen en terug gaan, zal er gecarpooled moeten worden. Dit spreken de ouders op voorhand 

onderling af of last-minute bij het vertrek. Wij raden het aan om op voorhand hier afspraken over te 

maken.  

Begin: We verzamelen vrijdag 19 november om 18u45 op onze scoutsterreinen (in perfect uniform). 

Vanop onze scouts rijden we dan naar onze weekendplaats te Vosselaar.  

Adres: Konijnenbergpad 2Y, 2350 Vosselaar  (Bij de scouts van Vosselaar). 

Einde: Zondag 21 november om 11u30 worden de ouders verwacht op de weekendplaats om de 

Wouters op te pikken en terug naar huis te carpoolen. Er worden zowel voor de Wouters als voor de 

ouders heerlijke hotdogs voorzien. 

 

 

 



 

 

Wat neem je mee?  (Voorzie zoveel mogelijk spullen van een naam/herkenningsteken!) 

● Slaapzak 

● Matje/luchtmatras/veldbed 

● Kussen 

● Pyjama 

● Je favoriete knuffel 

● Ondergoed 

● Sokken 

● Genoeg warme kledij (T-shirts – truien – 

lange broek - eventueel short/rok) 

● Regenkledij 

● Verkleedkledij in het thema (Wild West) 

● Tandenborstel + tandpasta 

● Extra paar schoenen 

● Scoutsuniform en das met naam 

Wat neem je zeker niet mee: Elektronica, snoep, ... 

 

Prijs: Aan zij die aan het weekend wensen deel te nemen, vragen wij een bijdrage van €28 over te 

schrijven op het rekeningnummer  BE33 9731 8148 8246, met als beschrijving van de overschrijving 

de naam en voornaam van de Wouter(s) die mee op weekend komen. 

 

Een stevig linker,  

Jullie wouterleiding 


