
 

Dag ouders, 
 
Zoals elk jaar gaan we op ledenweekend met de kapoentjes. Dit jaar gaat het weekend door van 10 tot 12 maart 
2023 in de lokalen van scouts en gidsen Deerlijk. Het weekend start vrijdagavond 10 maart, het specifieke uur 
delen we later nog mee. Het weekend eindigt op zondag om 11u30. Dan kunnen jullie jullie dochter terug komen 
ophalen op hetzelfde adres. 
 
Voor het hele weekend (activiteiten en eten inbegrepen) vragen we een vergoeding van 30 euro. Gelieve dit 
CASH en gepast mee te brengen bij het vertrek op weekend. 
 
In de lokalen zijn er geen bedden aanwezig, dus iedereen staat in om zelf een veldbed/matras mee te nemen. 
 
Wat moet er zeker nog mee op weekend? 
- 30 euro gepast cash 
- ID kaart/ kids ID 
- Slaapzak 
- Toiletgerief 
- Voldoende onderbroekjes en kousen 
- Stevige schoenen 
- Pyjama 
- Rode Chiro t-shirt (aan bij vertrek!) 
- 1 keukenhanddoek 
- Kleren aangepast aan het weer en die tegen een stootje kunnen 
- Drinkfles 
- Jullie goed humeur uiteraard 
 
Wat moet er zeker NIET mee op weekend? 
- Snoep: we voorzien voldoende maaltijden en tussendoortjes om hun honger te stillen. Het is dus zeker niet 
nodig om extra snoepgoed mee te brengen 
- Alles van elektronica: het weekend is gevuld met talrijke en toffe activiteiten. Hier past elektronica niet binnen. 
Indien er toch iets dringend is, kunnen we altijd bereikt worden. 
 
Wanneer we één van deze zaken toch terugvinden, nemen we deze af en geven we deze aan jullie terug op het 
einde van het weekend. 
 
Wij weten dat het voor sommige kapoentjes hun eerste weekendje weg zal zijn van thuis zonder ouders. Als er 
nog extra vragen zijn of twijfels, aarzel zeker niet om ons een mailtje te sturen of ons persoonlijk aan te spreken. 
 
Het adres voor het weekend is Vercruysse de Solartstraat 28, 8540 Deerlijk. Aangezien de weekendplaats niet zo 
ver ligt van onze Chiro, stellen we voor dat jullie zelf op de weekendplaats geraken. Zo kunnen jullie zelf ook eens 
zien hoe leuk het er daar uitziet en waar jullie dochter het komende weekend veel plezier zal beleven  . Jullie 
kunnen gerust onderling carpoolen! 
 
Als er allergenen zijn of er moet bepaalde medicatie genomen worden, mogen jullie dit ook gerust laten weten 
via mail of ons persoonlijk aanspreken.   
 
Groetjes en tot zondag! 
Luca, Elle, Laura en Nina 
 


