hey daar disneyfans,
mijn naam is mickey mouse en ik zit met een probleem
L, ik ben al mijn disneyvriendjes kwijt. kunnen jullie
mij helpen zoeken?
eerst en vooral zoek ik mijn hartendief, mijn vlam,
mijn wederhelft, minnie mouse!! kunnen jullie mij
hieronder de juiste weg tonen?

ziezo, dat was gemakkelijk! nu mijn andere vriendjes.
die kan ik vinden op groepsweekend en daarvoor heb
ik jouw hulp nodig. kom jij ook mee op weekend?
we spreken af aan de lokalen op vrijdag 8 maart om
stipt 19u! voor de heenreis nemen we samen de bus
naar onze bestemming. wij verwachten dat iedereen
vrijdagavond zijn buikje al heeft gevuld. zondag 10
maart mogen de mama’s en papa’s jullie terug komen
halen in balen om 15u.
tot dan!
groetjes,
mickey mouse

PRAKTISCHE ZAKEN:
We spreken af aan de lokalen op vrijdag 8 maart om stipt 19u! Voor de heenreis nemen we samen
de bus naar onze bestemming. Wij verwachten dat iedereen vrijdagavond zijn buikje al heeft gevuld.
Zondag 10 maart mogen de mama’s en papa’s jullie terug komen halen in Balen om 15u.
Adres weekendhuisje: De Malou, Zwaluwstraat 2, 2490 Balen
Wat nemen we allemaal mee op zo’n disneyweekend?
Een gepaste outfit natuurlijk!
- De kapoenen komen als: Frozen
- De wouters als: Jungle Book
- De jogi’s als: Winnie The Pooh
- De givers als: Sneeuwwitje
- Toiletgerief (Tandenborstel, tandpasta, borstel, washandje,...)
- Voldoende warme kleren en ondergoed
- Slaapzak
- Dekbedovertrek
- Kussen + kussensloop
- Stevige schoenen + reserveschoenen
- Eventueel zaklamp
- Regenkledij
Wat nemen we zeker NIET mee: snoep, speelgoed, elektronica, huisdieren, de mama en verboden
drankjes.

De prijs voor het hele weekend bedraagt € 30. U mag dit bedrag overschrijven op het
rekeningnummer van onze groep Scouts Xaverius-St-Rita. (met vermelding: “Groepsweekend +
naam en tak” van uw zoon/dochter):
BE46 0014 3088 9436
Gelieve voor 1/03 te betalen, dan weten wij hoeveel eten we moeten voorzien.
Indien u nog vragen zou hebben dan mag u zich steeds richten tot groepsleiding@xaveriusstrita.be
Tot op weekend!
Groetjes en ne stevige linker van de voltallige leidingsploeg!

