
 WEEKENDBRIEF WOUTERS 18-20nov 

 

Beste beestenboel     ,  

Het is weer zover. Over een paar weken gaan we samen op takweekend. Dit houdt in dat we van 

vrijdagavond tot zondagmiddag ons op de weekendplaats gaan amuseren. Hou dus zeker allemaal 

het weekend van 18 tot 20 november vrij. Het thema is boerderij . Verkleed je dus als een boer, 

boerin, schaapje , koe ….  

 

Praktisch:  

Voor het heen en terug gaan, zouden de ouders moeten rijden en de wouters onderling moeten 

carpoolen. Dit spreken de ouders onderling op voorhand af of last-minute bij het vertrek. Wij raden 

het aan om op voorhand hier afspraken over te maken. 

Begin: We spreken vrijdagavond 18 november af om 19 uur in perfect uniform. Vanaf daar rijden we 

naar onze weekendplaats te Beveren. 

Einde: Zondag 20 november om 12.30 uur  worden de ouders verwacht om de wouters op te halen 

en naar huis te carpoolen. Er wordt voor iedereen heerlijke hotdogs voorzien.  

 

Locatie:  

Kallobaan 174 Beveren- waas 9120 

 

Prijs: 

Aan zij die aan het weekend wensen deel te nemen, vragen wij een bijdrage van €29 over te schrijven 

naar volgende rekening  BE33 9731 8148 8246, met als beschrijving van de overschrijving de naam 

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

 

 



 

 

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 (Boerderij) 

● Tandenborstel + tandpasta 

● Extra paar schoenen 

● Scoutsuniform en das met naam 

● keukenhanddoek 

 

 

Wat neem je zeker niet mee?: 

- snoep 

- elektronica 

- wapens … 

 

• Medicatie moeten de ouders afgeven aan leiding ( met instructies bij).  

 

Tot dan!  

Xx Jullie allerliefste wouterleiding 

 


