
Liefste Kabouters,

Wij hebben al gemerkt dat jullie niet zomaar een groep leuke meisjes 
zijn. Nee jullie zijn veel meer dan dat. Naast jullie 
‘schattigheidsvermogen’ (waarmee jullie de leiding altijd voor jullie 
winnen) zijn jullie ook enorm moedig en niet bang om vuil te 
worden…

Maar durven jullie eens een hele nieuwe levensstijl aan? Vinden jullie 
het leuk om te rollen tussen de zwijnen, te spelen op de wei, allerlei 
lekkers te maken, en wakker te worden van het gekrijs van de haan? 
Dan zijn jullie vast en zeker klaar voor het……………………..
(trommelgeroffel)…………………………………..

LEGENDARISCH BOERDERIJ 
KABOUTERWEEKEND !!!!!!!

 

ZIJN JULLIE KLAAR OM 
EEN ECHTE BOERIN TE 
WORDEN? KOM DAN MEE 
OP AVONTUUR OP DE 
BOERDERIJ!




MEENEMEN/AFGEVEN BIJ VERTREK

- SIS kaart
- Eventuele medicatie
- Scoutsuniform (hemd, das, groene broek of rokje) 
- Verkleedkleren (alles waaraan jij denkt bij het woord ‘boerderij’)
- Snoepjes (maar goed verstoppen want de leiding komt zoeken ☺ )

BAGAGE

- Slaapzak, kussen en hoeslaken (bedden zijn er!)
- Slaapgerief: pyjama, knuffel, sloefen zijn ook handig!
- Toiletgerief: tandpasta, tandenborstel, kam,…
- Proper ondergoed en genoeg sokken
- Verkleedkleren (thema boerderij: verras ons ☺)
- Regenkledij als het gaat regenen
- Warme kledij (muts, handschoenen, warm ondergoed, fleece trui,…)
- Jas
- Deftig schoeisel, zoals botinnen of regenlaarzen
- Kledij die vuil mag worden
- Slechte keukenhanddoek
- Jullie mooiste en schattigste glimlach
- Lekkere zoete/zure snoepjes hmm (denk maar al na voor een verstop plek)

NIET MEENEMEN

- Elektronische spulletjes zoals gsm, dat hebben we niet nodig op de scouts!
- Huisdieren
- Jullie vriendje (laat die maar eens een weekendje thuis)



PRAKTISCHE INFO

Vertrek

We verwachten de kabouters vrijdagavond 27 februari om 19u30 in ‘t Groenhof 
Cauwenberglei 46 in Pulle (Zandhoven)

Ophalen van jullie kabouter

Het weekend eindigt op 1 maart om 15u. De ouders die hun 
varkentjes terug willen, kunnen deze komen halen op hetzelfde adres.

Betaling weekend

Gelieve 25 euro voor 8 februari te storten op volgend rekeningnummer  
BE35 7795 9239 8737

Wij hopen dat jullie er allemaal bij gaan zijn, want het gaat echt kei leuk 
worden!! Dikke (natte) kusjes van jullie leiding 

Nadia – Henni – Yoran – Aline


