
 

Takweekend JGV’s  

 
27 oktober -29 oktober 

2017 
 

 

 



 

 

Beste ouders en leden, 

De tijd is weer aangebroken om met de JGV’s een weekendje weg te gaan 

en onze band te versterken. We zoeken het niet te ver dit jaar en gaan in de 

buurt van onze hoofdstad ons amuseren! We hopen jullie allemaal te zien, 

indien je er spijtig genoeg niet bij kan zijn, laat het ons dan alstublieft weten.  

 

We gaan vele zotte dingens doen en beleven. We hebben zelfs een 

gigantische verassing in peto, tipje van de leiding: er zullen meer dan enkel 

jonggivers aanwezig zijn. Ik ben alvast benieuwd! Los van dat gaan we een 

beetje winnen andere een beetje verliezen maar uiteindelijk gaan we ons 

allemaal amuseren. Wie weet gaan sommige zelfs hun das halen! Vergeet in 

ieder  geval zeker niet je proevenboekjes af te drukken zodat je ook proefjes 

kan leren! 

 

Een stevige linker  

De leiding 

 

Vertrek: 

Waar: Lokaal (Roderveldlaan 22, 2600 Berchem) 

Wanneer: 27 oktober om 19uur  

Hoe: We vertrekken om 19uur van het lokaal zodat ieder lid of leider meekan. 

We gaan zoveel mogelijk auto’s nodig hebben, indien je niet kan rijden 

gelieven dit even aan ons te laten weten.  

Vergeet bij het vertrek zeker niet het geld (€45) mee te nemen! 

 

Ophalen: 

Waar: Krogstraat 7, 1860 Meise 

Wanneer: 29 oktober 11uur  

Hoe: Wederom moeten we rekenen op zoveel mogelijk ouders om iedereen 

mee terug te krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WAT NEEM IK MEE? 

 

kledij 

● uniform (hebben we aan) 

● bottines (hebben we aan) 

● onderbroeken 

● sokken  

● T-shirts 

● shorts 

● truien ( genoeg het kan al 

koud zijn!) 

● een dikke jas  

● kw 

● spelschoenen 

● lange broek 

 

toilet grief 

● tandeborsel 

● tandpasta 

● borstel/ kam 

● zeep en shampoo 

● washandje 

● handdoek 

● persoonlijke hygiëne 

 

 

 

PL en HPL 

● gsm (opgeladen en 

belwaarden) 

● horloge

 

slaap grief 

● matje/matras 

● slaapzak 

● kussen 

● knuffel 

 

ook niet te vergeten 

 

● rugzakje 

● drinkbus 

● proevenboekje 

● beker 

● afdroog handdoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

inschrijvingsformulier 

 

Ik/wij, ………………………………………………………………………………………, 

ouders of voogd van ……………………………………………………………………, 

staan onze zoon/dochter toe aan het mee te  gaan  op het scoutsweekend 

van den 22 St-Albertus te Meise van vrijdag 27 oktober 2017 tot zondag 29 

oktober 2017. 

 

Gelieve dit inschrijfformulier dan mee te geven bij vertrek samen met: 

- klevertjes van de mutualiteit 

- (kids-) ID 

- 45 euro 


