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Heeze, 23 maart 2019 
 
 
Betreft: Weekend 
 
 
Beste ouders en welpen, 
 
Ons tweede welpenweekend komt er al weer bijna aan, namelijk op 5,6 en 7 april. 
De voorbereidingen zijn in volle gang en het beloofd weer een kei gaaf weekend te 
worden. Dit weekend staat helemaal in het thema van Sjaakie en de 
chocoladefabriek. Omdat zo’n weekend altijd toch wel spannend is, hier alvast een 
voorproefje van het programma: 
 
Op vrijdag 5 april om 19:00 zullen jullie je eerste chocolade al moeten gaan 
verdienen met een avondspel. Zorg dus dat je op tijd bent! Op zaterdag ochtend 
gaan we van allerlei chocolade creaties maken. ’s Middags gaan we het grote 
chocoladespel spelen. Na het grote chocoladespel zijn jullie natuurlijk allenmaal 
moe dus gaan we eerst lekker macaroni eten. In de avond gaan we de film Sjaakie 
en de chocoladefabriek kijken want dat hoort er natuurlijk bij! Tijdens het film kijken 
krijgen jullie je eigen gemaakte chocolade creaties die je ‘s ochtends hebt gemaakt. 
Hierna zullen jullie al erg moe zijn en gaan we na de film lekker slapen.  
Zondag 10 april om 10:00 kunnen de ouders jullie weer op komen halen. 
 
De kosten voor het weekend zijn 10 euro en mogen bij aanvang van het weekend 
betaald worden. Afmelden kan tot 30 maart, i.v.m. de boodschappen. Hebben 
jullie vragen kunnen jullie altijd de staf aanspreken op zaterdagochtend, of natuurlijk 
even naar Akela bellen of mailen. Zijn er bijzonderheden, zoals medicijnen, mogen 
deze vrijdagavond worden doorgegeven aan de staf.  
 
Bagagelijst: 
Luchtbed/matje (géén stretcher) 
Pomp (als je een luchtbed meeneemt) 
Kussen 
Slaapzak 
Pyjama 
Je liefste knuffeldier 
Toiletspullen 
Handdoeken + washandjes 
Schoon ondergoed 
Schone sokken 
Lange broek 
Warme kleding 
Extra schoenen 
Sloffen/slippers 
Regenkleding 
 
Wij hebben er al heel veel zin in, jullie ook? 
 
Met vriendelijke scouting groet, 
De welpenstaf 


