
Beste ouders,  
  
Over twee weken (9 tot en met 11 oktober) is het zover! Het eerste welpenweekend staat voor de 
deur. Dit zal meteen ook een heel speciaal moment zijn voor de eerstejaars, zij zullen namelijk 
hun welpen-belofte afleggen.  
  
We volgen tijdens dit weekend uiteraard de corona regels van 'scouts en gidsen Vlaanderen'.  
  
Alvast enkele praktische zaken voordat u uw welp op het belofteweekend stuurt. 
-  Het weekend vindt plaats in Mechelen en start op vrijdag 9 oktober om 19H in de lokalen in de 
Stuivenbergbaan 141 te Mechelen.  Je vindt de lokalen schuin tegenover een kapel, wanneer u het 
zandweggetje volgt. We verwachten de welpen met een gevulde maag. 
-  Ons weekend eindigt op zondag 11 oktober om 12h op hetzelfde adres. De welpen zullen al gegeten 
hebben. Aansluitend kunnen de ouders die ook een kapoen hebben, hun kindje gaan ophalen om 
12.30h op Heibos.  
-   De kostprijs van ons weekend op verplaatsing bedraagt 25 euro en mag overgeschreven worden op 
het volgende rekeningnummer: BE48 7360 1109 3127 met de vermelding “naam welp + 
belofteweekend”(gelieve VOOR het weekend te storten aub!)  
 
Wanneer uw welp dit belofteweekend jammer genoeg niet aanwezig kan zijn, verwittigt u zoals altijd 
bij Kaa op het nummer 0488/90.14.55 . Met vragen en opmerkingen kan u terecht bij Akela op het 
nummer 0476/45.03.20 of via mail: wplfrassati@gmail.com. 
  
 Dit nemen de welpen zeker mee op weekend: 
 

·      Slaapzak 
·      Matje, luchtmatras of veldbed 
·      Warme kledij (voorzie ook regenkledij) 
·      Ondergoed (eventueel extra, een ongeluk is snel gebeurd) 
·      Stevig waterdicht schoeisel 
·      Toiletgerief 
·      PERFECT UNIFORM 
·      ID 

  
Dit laten we beter thuis: 
  

·      Snoepgoed 
·      Gsm en andere elektronica 

  
Voila, uw welp is nu helemaal klaar om er een fantastisch weekend van te maken! 
  
Tot over twee weken, we kijken er enorm naar uit!! J 
  
Een stevige linker, 
De WPL 

 


