Heeze, Oktober 2021

Betreft: Troepweekend 29, 30 en 31 oktober

Beste ouders en verkenners,
Het eerste troepweekend vindt eind oktober plaats.
•
•

•
•
•
•

Het weekend begint vrijdagavond (29 oktober) 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 en ondergoed
- Theedoeken ( minimaal 2 stuks, vrijdagavond inleveren)
- Regenkleding
- Warme trui en jas
- Degelijke (wandel)schoenen
- Bij slecht weer laarzen of extra schoenen
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 of word voor vuilnis aangezien en dan raken alle spullen
kwijt.
Eten en drinken wordt door de staf verzorgd. Er mag best een beetje
snoep meegebracht worden, maar wij zullen er op toezien of dat het niet
te veel is.
De kosten zijn € 10.00 per persoon.
Het weekend is afgelopen op zondag 31 oktober om 10.00 uur.
Zorg dat je het hele weekend bent anders afmelden, je kunt geen half
weekend mee

Als het weer het toelaat slapen we in tenten, neem dan ook eventueel een extra
deken mee.
Indien je dit weekend niet mee kunt, meld je dan voor zaterdag 26 oktober aan
Ivm de inkopen van de boodschappen.
Als er nog vragen zijn kunnen jullie altijd even bellen (0614416415)
Namens de scoutsstaf, met vriendelijke scouting groet,
Arjan Gijsbers
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