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Heeze, 25 januari 2023 
 
Betreft: Troepweekend 3 t/m 5 mrt 
 
Beste ouders en Scouts, 
 
Het is weer tijd voor ons voorjaar-troepweekend. In deze brief staan een aantal 
dingen die jullie moeten weten over dit weekend.  
 

• Het weekend begint vrijdagavond (3 mrt.) om 19.30 uur. 

• Hiervoor heb je nodig je standaard weekend spullen, hieronder verstaan we: 
- Slaapspullen (pyjama, slaapzak en luchtbed of matje, geen stretcher) 
- Toiletspullen 
- Extra sokken, ondergoed, shirts en broeken 
- Compleet uniform  
- Theedoeken ( minimaal 2 stuks, vrijdagavond inleveren) 
- Regenkleding 
- Warme trui en jas  
- Degelijke (wandel)schoenen 
- Bij slecht weer laarzen of extra schoenen 
- Fiets meenemen 
Beste ouders het is verstandig om alle spullen van de kinderen te 
merken i.v.m. het zoek raken van de spullen. En stop deze in een 
degelijke weekendtas of rugzak. 
Let op: stop de bagage nooit in een vuilniszak, deze scheurt te 
gemakkelijk en dan raken alle spullen kwijt. 

• Eten en drinken wordt door de staf verzorgd. Je mag best een beetje 
snoep meebrengen en een klein flesje water, maar wij zullen er op 
toezien dat er niet teveel wordt meegenomen. 

• De kosten zijn € 12.50 per persoon. 

• Is ook mogelijk om via QR-code te betalen 

• Het weekend is afgelopen op zondag 5 mrt. om 10.00 uur. 
 
Als het weer het toelaat slapen we in tenten, neem dan ook eventueel een 
extra deken mee.  
We vragen iedereen om voor 28 februari zich digitaal aan- of af te melden 
middels de link. De aanmeldingen zijn voor het programma en de inkopen van 
belang dus zorg dat je dit tijdig doet. 
 
Als er nog vragen zijn kunnen jullie altijd even bellen (0614416415) 
 
Namens de Scoutsstaf, met vriendelijke scouting groet, 
 
Arjan Gijsbers 
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