Keuvelhoek weekend Poperinge 2018
Beste Keuvelhoekertjes
De leiding voelt al kriebels in hun buik, hun voeten tintelen en hun valiezen staan al klaar aan
hun voordeur!! Op 20, 21 & 22 april gaan we Poperinge op z’n kop zetten. Maar voor we ons
kunnen amuseren geven we jullie nog wat belangrijke informatie.
Heenreis
Vrijdag 20 april 2018 spreken we af om 17.30u aan de Margarethakerk.
(Lippenslaan 1, 8300 Knokke-Heist)
18.00 stipt mogen de ouders vertrekken naar Poperinge
(Douvieweg 14, 8978 Poperinge)
Terugreis
Zondag 23 april 2017 om 14.00u worden de ouders die rijden in Meulebeke verwacht.
(Douvieweg 14, 8978 Poperinge)
Wij zullen tegen 15.30u – 16.00u terug aan de Margaretha kerk zijn.
(Lippenslaan 1, 8300 Knokke-Heist)
WAT NEEM JE MEE?
¡ Slaapzak

¡ Washand

¡ Kussensloop

¡ Trui en T-shirts
(warme!!!)
¡ Extra kledij die vuil mag
worden
¡ Zaklamp

¡ Knuffel

¡ Regenjas

¡ Sportieve schoenen/
speelschoenen
¡ Pantoffels

¡ Tandenborstel

¡ ID-kaart en medicatie
wordt vrijdag aan de
leiding afgegeven.

¡ Bed overtrek

¡ Lange broek, korte
broek
¡ Voldoende ondergoed
en sokken
WAT NEEM JE NIET MEE?

¡ Tandpasta

¡ Kam of borstel
¡ 1x keukenhanddoek

¡ Snoep is voor collectief
gebruik
¡ Plastiek zak voor vuile
was
¡ Veel liefde/ goed
humeur

¡ Zeep
¡ Handdoek

¡ iPad, iPhone, iPod, iWatch, tablet, MP3,
MP4, Nintendo, PSP’s & andere
elektronisch toestellen blijven thuis!!!
¡ Geen kleine gadgets mee (bv; jojo,
springbal)

¡ Flesjes water is toegelaten in de kamer,
geen frisdrank!
¡ Geen waterpistolen of Nerf wapens!

Gouden tip: ALLES NAAMTEKEND, MET ERVARING WETEN WE DAT ER VEEL GERIEF
PLOTSELING VERDWIJNT!
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Kabouters Keuvelhoek
OLYMPISCHE SPELEN 2018
1, 2, 3, 4 hup naar achter, hup naar voor!
Smeer jullie kuiten maar al in want dit weekend
staat volledig in ban van de olympische spelen
2018!
De beste lopers, tennissers, zwemmen, judoka,
schaatsers of babbelaars zullen klaar staan om
jullie een weekend vol spel en plezier te beleven.
Tot dan,
Sportieve groetjes

Brecht

Fien

Jelle

Kaat

Amelie

Silke

Wereldkampioen
sprinten

Basketter
Belgian
Cats

Belgisch
kampioen roeier

Wereldkampioen
atletiek

Volleybalteam
Amerika

Belgisch
kampioen
zwemmen

Wat moeten de kinderen meedoen?

¡
¡
¡
¡

1L Melk (in het heem afgeven)
Sport schoenen
Sport broek
Sport t-shirt/pull

Joro’s Keuvelhoek

Wat moeten de kinderen meedoen?

¡
¡
¡
¡
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2L water (in het heem afgeven)
Zwarte muts & handschoenen
Donkere schoenen
Donkere pull/ broek

Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die ons kunnen voeren/ terug komen halen. Voor
vragen kun je terecht bij de leiding!
Adres:
Plokkersheem – De Plokker
Douvieweg 14
8978 Poperinge
Meer vragen of opmerkingen? Bel ons gerust!
Lionel Van Hecke (groepverantwoordelijk):
Julie Vermeire (banverantwoordelijk Joro’s KVH):
Silke Bultinck (banverantwoordelijk Kabouters KVH):
Wij staan al klaar aan met onze valies!
Groetjes van de Keuvelhoekleiding

Fien, Amelie, Kaat, Brecht, Silke & Jelle
Tuur, Arno, Liesbeth, Julie, Arthur, Lionel & Nick
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0489/50.10.87
0477/71.79.26
0475/40.03.17

