
 

 

 

Beste leden, mama's en papa's, 
 
Het is weer zover! Binnen enkele weekjes vertrekken we weer op een fantastisch 
GROEPSWEEKEND!!! 
 
Vrijdag 7 november wacht onze supertoffe leidingsploeg jullie op om 18u (stipt!) aan de lokalen om 
samen te vertrekken. Wees op tijd: onze bus (en de rest van de PlePlo) wacht niet graag! Vergeet 
trouwens zeker jullie PlePlo-uniform niet! Ons waanzinnig weekend gaat dit jaar door in Bree, in het 
verre en mysterieuze Limburg. Na 3 dolle dagen keren we vermoeid na een weekend vol speelplezier 
terug naar de PlePlo-lokalen, waar we 9 november tegen 18u zullen aankomen. 
 
Tijdens dit weekend zullen jullie kennis maken met een zeer dappere knaap, kleermaker van beroep. 
We komen ook reuzen tegen, en wisten jullie dat er in Bree ook eenhoorns leven? Benieuwd? Kom 
dan zeker mee op ons spannende weekend! 
 
Om alles gemakkelijker in en uit te kunnen laden willen we jullie vriendelijk vragen al jullie spullen in 
een bananendoos te steken, bij voorkeur één doos. 
 
Deze spullen neem je allemaal mee op avontuur: 
 

Slaapgerief Wasgerief Kledij Dit laat je thuis 

- bedovertrek 
- warme slaapzak 
- kussen(sloop) 
- pyjama 
- zaklamp 

- washandje 
- handdoek 
- tandenborstel 
- tandpasta 
- zeep 

- warme jas 
- dikke trui 
- broek 
- ondergoed 
- warme sokken 
- handschoenen, muts,      
sjaal, ... 
- reservekledij (voor als 
het regent) 

- elektronische snufjes 
(gsm's, iPhones, iPads, 
spelconsoles) 
- Snoep, chips en 
frisdrank zijn ook niet 
nodig! (onze 
kookouders zorgen wel 
voor voldoende 
lekkers! 

 

Ten slotte willen wij jullie vragen €25 per kind over te schrijven op het rekeningnummer BE52 7370 
3436 3709. Vermeld hierbij zeker de naam en afdeling van uw kind(eren)! Mocht dit bedrag een 
probleem zijn, dan kan u in alle discretie contact opnemen met onze groepsleiding om hier samen 
een mouw aan te passen.  
 
Breng het onderstaande strookje voor zaterdag 1 november ingevuld binnen bij je leiding. 
Tot op het groepsweekend! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik/wij  ................................................................................ (naam kind(eren)) van de 
 ........................................................  (afdeling(en)) willen graag mee op groepsweekend en betalen 
hiervoor  ....... X 25€ en wij kijken er al superhard naar uit! 


