
Weekendbrief Kawellen 
 

Ben jij ook zo een avonturier en hou jij ook van de grote bossen? Dan is dit misschien wel het 
perfecte weekend voor jou! Dit jaar gaan we op jungle weekend en we maken van jou een 
echte junglekenner.  

We leren dit weekend alles over de dieren uit het oerwoud, maar ook hoe wij als echte 
scoutsers kunnen overleven in zo een giga bos! 

Kom verkleed als Tarzan, een wilde beer of slang of tover jezelf om tot een liaan, blad of rivier. 
Alles kan en alles mag! Zolang dat jij maar kan stralen in je meest coole en originele jungle 
outfit! 

Om alvast in de stemming te komen voor het weekend kan je op deze link klikken en hard mee 
zingen en dansen! 

https://www.youtube.com/watch?v=T58ICuBuskU 

 

Wanneer?  

Het weekend start vrijdag 12 november. 

We spreken af om 18.00 uur op het Martelarenplein voor het station van Leuven. 

Doe je perfect uniform aan en kom met een gevulde maag. 

https://www.youtube.com/watch?v=T58ICuBuskU


Daarna nemen we samen de trein naar Londerzeel en stappen we verder naar de 
weekendplaats. 

 
  



Waar? 

Het adres van de weekendplaats is: 

Chiro Klaas                
Smisstraat 149             
1840 Londerzeel 

 

Einde?  

Zondag 14 november om 14 uur 11h30 (aangepast) worden jullie als ouders op het 
bovenstaande adres verwacht om jullie oooh zo stoere kawellen op te halen van hun weekend! 

 

Prijs?  

Het weekend kost 35 euro. 

  

Wat mee te nemen? 

 
- Identiteitskaart, 35 euro en medisch fiche (terug te vinden in de mail of op de site) 

(steek deze samen in een dichte enveloppe met je naam op en geef deze af aan 

de leiding bij het vertrek) 

- Persoonlijke medicatie (steek dit in een zakje met je naam op en geef af aan de 

leiding bij vertrek) 

- Slaapzak 

- Matje 

- Eventueel kussentje en knuffel 

- Pyjama 

- Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam…) 

- Ondergoed en kousen 

- Broeken, T-shirts, truien ( het kan koud worden ‘s avonds dus voorzie warme kledij) 

- Jas/regenjas 

- Stevige schoenen 

- Zaklamp 

- Trekrugzak: hier steek je al je spullen in. (GEEN valies) 

- Bord, beker en bestek 

- Je leukste, meest junglelige outfit voor het feest! 

- Zeker niet te vergeten, je goed humeur ;) 

https://scoutsmeerdaal.be/sites/scoutsmeerdaal.scoutsgroep.be/files/wysiwyg/medisch_attest_nederlands.pdf
https://scoutsmeerdaal.be/sites/scoutsmeerdaal.scoutsgroep.be/files/wysiwyg/medisch_attest_nederlands.pdf


Contact leiding: 

Als er nog vragen zijn over het weekend of als er iets ernstig gebeurt, kan u ons bereiken op 
de volgende gsm nummers. 

 

Kabouterleiding 

Bram Dumoulin  +32 485 94 36 61 

Robbe Vandenberghen +32 483 26 01 89   

Arthur Thienpont  +32 470 01 05 68 

Jarne Derekx   +32 471 84 32 82  

Katrijn Vrancken  +32 479 92 71 79 

Oberon Defort   +32 487 47 83 05 

Sari Plantefève  +32 493 78 02 47 

Marthe Dom   +32 471 44 06 85 

 

Welpenleiding 

Simon Pardon   +32 479 10 25 35 

Louise Vanderwaeren +32 473 59 20 76 

Alex Samyn   +32 496 13 57 42 

Eric Huyskens   +32 484 27 05 06 

Maurice Vankersschaever +32 474 59 78 59 

Roos Dom   +32 471 44 35 63 

Ruben Vanzegbroeck  +32 471 44 95 42 
 
 


