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Heeze,  Nov. 2022 
 
 
Betreft: Kerstweekend 9 t/m 11 december 
 
Beste ouders en Scouts, 
 
Het einde van het jaar is alweer in zicht; tijd voor het traditionele kerstweekend 
van de Scouts. Hierbij belangrijke informatie over het weekend. 
 
Tijden en inschrijven 

• Het weekend begint vrijdagavond 09 december om 19.30u. 

• Het weekend eindigt zondag 11 december om 10:00u met de installatie, 
deze zal tot ca. 11:00u duren met aansluitend de tentoonstelling van de 
gemaakte kerststukjes en knutselwerkjes. 

• Ouders zijn vanaf 09:45u van harte welkom op de installatie. 
 
Voor de inkopen is het belangrijk om te weten wie er mee op weekend gaat. Alle 
leden moeten zich voor 4 december digitaal aan- of afmelden.  
 
Weekendkosten 
De kosten voor het kerstweekend bedragen €17,50 p/p en moeten op 
vrijdagavond bij aankomst betaald worden (contant of door de digitale betaalcode 
te scannen op de blokhut). Omdat we tijdens dit weekend extra 
programmakosten hebben en een kerstmaaltijd verzorgen ligt het bedrag hoger 
dan een gebruikelijk weekend. 
 
Programma 

• Vrijdagnacht slapen we traditioneel op een locatie in de buurt (stal, schuur 
of een andere locatie), zorg dus voor voldoende warme slaapspullen. 

• Zaterdagmiddag gaan we creatief aan de slag met het maken van een 
kerststukje, kaarsen en nog een 3e knutselactiviteit. Neem je eigen 
snoeischaar mee (merk deze met je naam) en wat (kerst)groenmateriaal. 

• Zondag sluiten we het weekend af met de installatie van de nieuwe 
Scouts. 
 

Bagage 
Voor dit weekend heb je de standaard weekendspullen nodig, hieronder verstaan 
we:  

• Slaapspullen (pyjama, slaapzak en luchtbed of matje, geen stretcher) 

• Toiletspullen 

• Extra sokken en ondergoed 

• Theedoeken (minimaal 2 stuks, vrijdagavond inleveren) 

• Warme kleding en evt. regenkleding. 

• Degelijke (wandel)schoenen 
 
Zijn er nog vragen dan mag je altijd even bellen of app’n. 
  
Namens de staf, met vriendelijke groeten, 
Arjan Gijsbers. 
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