Kapoenenweekend 20-22 november

CIRCUS FENIKS

Liefste kapoenen en kapoenenouders,
Paniek bij Circus Feniks!

Het voorbije jaar kende het circus een groot succes! Ouders kwamen met hun kinderen uit alle
uithoeken van België naar Lint om Circus Feniks te bewonderen. De acrobaten deden iedereens
mond open vallen met al hun gevaarlijke kunstjes op de grond en in de lucht. De leeuw en de
olifanten waren de best getrainde dieren van wel heel de wereld. Ook Rurik de clown droeg zijn
steentje bij door steeds iedereen aan het lachen te krijgen en de goochelaars toverden om het
even wat uit hun hoed.

Berend, de circusdirecteur, was dus heel tevreden over zijn circusteam en leefde een erg
gelukkig leven. Tot dat op een zekere nacht een zware storm over Lint trok en heel ongelukkig
ook Circus Feniks werd getroffen. De wind scheurde de zeilen van hun palen, blies al het zand in
het rond en verwoestte het circus tot er niets meer van overbleef. Ook de dieren waren op hol
geslagen
door
deze
helse
storm
en
liepen
weg
naar
de
horizon.
Toen de circusdirecteur deze ravage zag, zakte hij door zijn knieën en voelde zich ongelukkiger
dan hij zich ooit had gevoeld. Al zijn jarenlange werk was in één nacht verwoest.
Berend weet echt niet meer wat hij moet doen want in zijn eentje kan hij het circus nooit terug
opbouwen
en
de
dieren
terughalen.
Daarom heeft hij jullie nodig, kapoenen, om Circus Feniks terug op te bouwen en groter en
spectaculairder te maken dan het ooit is geweest!
Kapoenen, willen jullie deze arme man helpen om zijn circus terug op te bouwen? Wij rekenen
alvast op jullie hulp!
Liefs,
De kapoenenleiding

Praktische informatie
Thema
Circus Feniks
Locatie
Luitersheide 3
2547 LINT
Prijs
30euro
Gelieve voor 16 november te betalen op rekeningnummer BE98 7506 7011 8093 op naam van
Rinus De Smet met vermelding: “naam kapoen” eerste weekend te Lint.
Vertrek
Op vrijdag 20 november verwachten we alle kapoenen om 19.00u ter plaatse, in Lint. Carpoolen
kan best onder de ouders onderling geregeld worden. Moest u toch geen vervoer vinden voor
een kapoen kan u ons altijd op voorhand verwittigen zodat we dit kunnen oplossen.
Einde
Jammer genoeg komt er aan al dit moois ook een einde. Nadat ze het circus hebben gered, zijn
ze klaar om weer huiswaarts te keren. Uw kapoenen kan zondag 22 november om 11.30u
opgehaald worden in Lint. Wanneer we in groep hebben afgesloten kan u met uw kind
huiswaarts keren.
Extra
De kapoenen slapen op een luchtmatras of velbedje naar eigen keuze.

De leiding
Intense Timka
Rinus De Smet
0492/87.09.27
Kerkhofstraat 17
2610 Wilrijk

Plichtsgetrouwe Spreeuw
Jasper Goeminne
0494/10.14.43
Voorjaarstraat 15
2610 Wilrijk

Openhartige Kauw
Lana Wieers
0498/20.74.90
Sint-Sebastiaanstraat 9
2610 Wilrijk

Mondige Oenka
Lotte Avonts
0470/67.87.67
Fort 7 straat 2
2610 Wilrijk

Enthousiaste Ooievaar
Seger Swinnen
0495/38.44.45
Doornstraat 311
2610 Wilrijk

Bedachtzaam Paard
Margot Verbeelen
0473/85.18.45
Lijsterlaan 1
2660 Hoboken

Doelgerichte Emipo
Marjon Vanneuville
0471639927
Koning Albertstraat
2610 Wilrijk

In geval van nood of bij dringende zaken, kan u steeds de leiding contacteren. Van het
leidingteam uit geldt ' Geen nieuws, goed nieuws '.

Wat nemen we mee? ( vergeet niets te kenmerken, zo gaat er niets verloren )
Slaapgerief
- Slaapzak ( eventueel een extra dekentje )
- Veldbed/Luchtmatras
- Pyjama
- Knuffel
Wasgerief
- Tandenborstel
- Tandpasta
- Handdoekje
- Borstel/Kam
Eetgerief
- Bord of gamel
- Soepkom
- Beker
- Bestek
- Keukenhanddoek
Kledij
- Ondergoed ( 1 extra kan nooit kwaad )
- Kousen
- T-shirts
- Lange broek(en)
- Dikke trui(en)
- Waterdichte regenjas (!)
- Uniform
- Kledij die vuil mag worden
- Verkleedkledij ( Thema circus )
Schoeisel
- Bottinnen of andere stevige waterdichte schoenen
- Extra paar schoenen
- Pantoffels voor binnen
Allerlei
- Linnen zak voor vuile kleren
- Zaklamp

- Kids-ID ( afgeven aan de leiding bij vertrek )
- Eventuele medicatie
- Strip of tekenboekje om 's ochtends mee bezig te zijn
Wat nemen we niet mee?
- Dure spullen ( deze kunnen enkel kapot gaan )
- Nieuwe kledij
- Te veel snoep
- Gameboys/PSP en andere multimedia

Vergeet zeker niet overal (kledij, handdoek, bord, bestek,…) een naam in
te zetten! Kledij wordt snel vergeten of in de verkeerde rugzak ingeladen.
Gelabelde spullen vinden sneller zijn eigenaar terug!

----------------------------------------------------------------------------------------

Weekendtoelating
Ondergetekende (naam ouder), ................................................................ geeft zijn/haar
dochter/zoon …………………………………………………… van de Kapoenen van Scoutsgroep 2646 Feniks,
de toelating deel te nemen aan het weekend van 20 tot en met 22 november 2015. En bevestigt
hierbij 30 euro betaald te hebben op bovenvermeld rekeningnummer.
Ondergetekende geeft eveneens zijn toelating aan de leiding om onmiddellijk over te gaan tot
een dringende heelkundige ingreep, bij een ongeval wanneer dit medisch noodzakelijk wordt
geacht en zij in de onmogelijkheid zijn om de ouders/voogd te bereiken.
Naam, datum en handtekening:

Om in te kleuren

