
 

  

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 donderdag 31 oktober t.e.m. zondag 3 november   

Kampplaats:   De Melkweg 

       Bergstraat 19  

    3960 Bree 

Vertrekuur: We komen donderdag om 10u samen op de parking van de tennis in Maasmechelen.  

Vervoer heen en terug: van op de parking vertrekken we allemaal samen richting Bree. We vragen de 

ouders om zelf te rijden. Er is ook de mogelijkheid om te carpoolen. U kunt uw zoon of dochter op zondag  

om 12u terug komen ophalen op de kampplaats. Het is een kleine 25 minuten rijden.   

Kostprijs: 50 euro  

Hoe inschrijven: door bijgevoegd strookje samen met het inschrijvingsgeld mee te nemen naar het vertrek 

en op voorhand een sms’je te sturen naar de takleidster/leider van uw kind zijn/haar groep.   

Kapoenen: Michiel Vos 0475 59 80 75  

Kabouters: Alessandro Di Benedetto  0471 07 76 93 

Welpen: Siebe Janssen  0483 47 21 52  

In noodgevallen contacteer: Laurien Leinders 0474 13 54 31  

Wat mee te nemen:   

- uniform (sjaaltje, t-shirt, hemd)   - wasgerief (tandenborstel, zeep,                  

handdoeken, washandjes)   

- 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.  

Wij hebben er met de leiding alvast zin in!  

 

Vriendelijke groeten  

De leiding  

                 
  
Beste ouders   
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