Vrijdag 6 - zondag 8 november
JOEPIE! WE GAAN OP WEEKEND!
We gaan op weekend naar het betoverd dierenbos! Trek dus maar jullie gekste
dierenoutfit aan om met ons mee op pad te gaan.
Jullie worden op vrijdag 6 november om 19u in verkleedkledij verwacht aan de
lokalen van Scouts Rode. Jullie mogen terug worden opgehaald op zondag 8
november om 12u. Adres: Fonteinstraat 38, 1640 Sint-Genesius-Rode
De prijs voor dit weekend bedraagt €25.
Gelieve dit voor 2 november te storten op BE10 3770 1460 4904.
Gelieve ook voor 2 november een seintje te geven als je meekomt op weekend.
Dit kan via sms of via mail naar één van de leiding.
OPGELET: enkel leden die ingeschreven zijn kunnen mee op weekend. Is dit nog
niet gebeurd, gelieve een ingevuld inschrijvingsformulier (zie site) door te sturen
naar anouk@scoutssintrochus.be zodat we dit in orde kunnen brengen!
WIJ HEBBEN ER ALVAST KEI VEEL ZIN IN!!
Wat nemen we mee?
Slaapzak en matje/matras (+ pomp)
Pyjama, knuffel en zaklamp
Pantoffels (!)
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta,
haarborstel, washandje, handdoek)
Medicatie (indien nodig)
Voldoende (warme) kledij
Ondergoed
Regenjas
Verkleedkledij: Dieren (bij aankomst)
Jullie goed humeur!!!

Moest dit weekend door eventuele nieuwe
maatregelen toch niet kunnen doorgaan,
zullen wij dit via mail communiceren.
Het reeds betaalde bedrag zal dan volledig
teruggestort worden.

Zondag 15 november
Vorig weekend speelden we nog in het betoverde dierenbos, maar vandaag
zetten we onze reis verder. We trekken samen de hele wereld rond! Komen
jullie mee op wereldreis?
Zorg dat jullie de vlucht niet missen en kom naar 't Joepie van 14u-17u.

Zondag 22 november
Hehe, hopelijk zijn jullie al wat uitgerust van onze wereldreis! Jullie zullen al
jullie energie nodig hebben, want vandaag is het sportvergadering! Warm jullie
alvast op, want wij vliegen er direct in!
We spreken af aan 't Joepie van 14u-17u.

Zondag 29 november
Vorige week waren we enorm onder de indruk van hoe sportief jullie zijn,
daarom willen wij jullie uitdagen tot een duel! Zijn jullie beter dan de leiding?
Kom jullie bewijzen aan 't Joepie van 14u-17u.
Vele groetjes van jullie allerliefste leiding!!!
Bart, Tim, Mats, Maarten, Paulien, Anouk en Frauke

