
 

Beste ouders 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we in de herfstvakantie met de jongste takken op halloween 

vierdaagse. Voor sommigen onder jullie zal het de eerste keer zijn dat jullie je kleine Scout 

moeten missen, maar voor anderen is het jaarlijkse kost. Het belooft een spannend kamp met 

onvergetelijke activiteiten te worden. Aarzel daarom niet om je zoon/dochter in te schrijven. 

 
Enkele praktische zaken: 
Datum: van zaterdag 30 oktober t.e.m. dinsdag 2 november 

Kampplaats: Het Jagershuis 

            Jagersweg 8 
            3980 Tessenderlo 

Vertrekuur: We komen zaterdag om 9u30 samen op de parking van de tennis in Maasmechelen. 

Vervoer heen en terug: Van op de parking vertrekken we allemaal samen richting 

Tessenderlo. We vragen de  ouders om zelf te rijden. Er is ook de mogelijkheid om te carpoolen. U 

kunt uw zoon of dochter op dinsdag om 12u terug komen ophalen op de kampplaats. Het is 

ongeveer 50 minuten rijden. 

Kostprijs: 60 euro 

Hoe inschrijven: Door het inschrijvingsgeld op  het rekeningnummer BE12 4543 0966 5192 te 

storten en op voorhand een berichtje te sturen naar de takleidster/leider van uw kind zijn/haar 

groep. 

Kapoenen: Bernard Frère 0489 27 24 66 

Kabouters: Eline Mandiau  0473 31 59 55 

Welpen: Hendrik Muermans 0474 68 35 69 

In noodgevallen contacteer: Fraukje Voets 0474 50 83 90 

Wat mee te nemen: 

- Uniform (sjaaltje, t-shirt, hemd) - Wasgerief (tandenborstel, zeep, 

handdoeken, washandjes, bikini/zwembroek) 

- Dikke trui(en) - Zaklamp 

- Lange broek(en) - Onderlaken, slaapzak, hoofdkussen 

- T-shirt(s) - 2 keukenhanddoeken 

- Regenjas, regenlaarzen  
- Halloweenverkleedkledij - Stevige wandelschoenen, 

pantoffels, gemakkelijk schoeisel 

- Ondergoed Goed humeur! ☺ 

Opgelet! Enkel verzekerde leden kunnen meegaan. Indien dit nog niet gebeurd is, stort dan 40 

euro op rekeningnummer BE12 4543 0966 5192 met de vermelding van de naam, de groep en de 

geboortedatum van uw zoon of dochter en geef de individuele steekkaart af aan de takleiding. 

Wij hebben er met de leiding alvast zin in! 
 

Spookachtige groeten  
De leidingsgroep 


