Beste ouders, Zeehonden en Welpen
Naar jaarlijkse traditie wordt het na bijna 2 maanden scouts weer
hoog tijd voor een eerste weekendje. We nodigen alle Zeehonden en
Welpen graag uit voor een onvergetelijk, fantastisch en giga KARELAweekend! Dit weekend vindt plaats op 6 en 7 november 2021.
Ook dit jaar vindt ons weekendje plaats in:
Jeugdherberg De Wullok
Ruitersstraat 9,
8370 Blankenberge
We zullen er ravotten in de duinen en op het strand, knutselen, griezelen, … De rest
blijft voorlopig een geheimpje! ☺
Jullie zijn allemaal welkom vanaf 10 uur in perfect uniform om jullie bagage wat te installeren.
Dit om dan om 10.30 uur stipt het KARELA-weekend plechtig te kunnen openen. Zondag om 16
uur zullen we dan helaas weer afscheid moeten nemen van jullie.
Wat er zeker in jullie bagage moet:
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hoeslaken en slaapzak
eventueel een kussen
pyjama
voldoende ondergoed
2 paar warme kousen
warme trui
t-shirt(s) met lange mouwen; laagjes als het koud is!
paar stevige schoenen
pantoffels!!!
stevige jas die tegen wind en regen kan
eventueel een dikke sjaal, muts en handschoenen
wasgerief
zaklamp
jullie knuffel!!!
Halloweenverkleedkledij!!!

Vergeet ook jullie LUNCHPAKKET niet mee te brengen voor zaterdagmiddag!
Om alles goed te kunnen voorbereiden en voldoende eten te kunnen voorzien, zouden wij graag
alle inschrijvingen en de som van €25 per deelnemende Zeehond/Welp ontvangen uiterlijk op
zondag 21 november. Gelieve dit via overschrijving te doen en volgende mededeling toe te
voegen: ‘naam + tak + Karelaweekend’. Geef ook tegen dan de
medische fiche af aan de leiding, deze vind je terug op de website
onder ‘downloads’.
Alvast een stevige scoutshand en hopelijk tot dan,
De leiding!

Indien er vragen, problemen of onduidelijkheden zijn, contacteer dan gerust Matkah
(Flamingo/Clarisse) via flamingo@seascouts.be of op 0471 78 97 95 of Akela
(Meeuw/Manon) via meeuw@seascouts.be of op 0497 49 84 81.

