GROEPSWEEKEND

WOENSDAG
12 APRIL 2017

ZONDAG
16 APRIL 2017

MEERLE
(HOOGSTRATEN)

JOEPIE!

Dag welpjes, jonggivers, verkenners en jins!
Met de lente in aantocht voelen we de eerste kriebels in onze
buik, de zon schijnt buiten, en dat maakt iedereen blij! Is er een
betere tijd om er met z'n allen op uit te trekken dan het einde
van de paasvakantie? (Tip: het antwoord is "Neen!")
We gaan ons begeven naar het Hoge Noorden van België,
gelukkig is dat helemaal niet zo hoog, en ook helemaal niet zo
noordelijk, dus het gaat daar even goed weer zijn als hier!
Wij kijken al enorm hard uit naar het groepsweekend, hopelijk
jullie ook!
Een stevige linker,
De leiding
--------------------------------------------------------Waar gaat het weekend door?
Ulicotenseweg 2
2328 Meerle (Hoogstraten)
Er is parking op het Gemeenteplein, bij de kerk van Meerle, op
een kleine 100m van het weekendhuisje
Wanneer?
Van:

woensdag 12 april 2017, 13u00 (aan ons lokaal in
Berchem)

Tot:

zondag 16 april 2017, 12u00 (in Meerle)

Wat neem ik mee?
⎕ Uniform (hebben we aan)
⎕ Bottinnen (hebben we aan)
⎕ Onderbroeken
⎕ Sokken
⎕ Shorts
⎕ 1 lange broek
⎕ T-shirts
⎕ Truien
⎕ Jas
⎕ Spelschoenen (andere
schoenen dan de bottinnen!)
⎕ Slaapzak
⎕ Matrassenovertrek
⎕ Slaapmatje

⎕ Toiletgerief
⎕ Afhankelijk van het weer:
muts,
handschoenen, sjaal
⎕ Zaklamp
⎕ Strips
⎕ Proevenboekje (te vinden op
de site)
⎕ Rugzakje
⎕ Knuffeltje
⎕ Afdrooghanddoeken
⎕ Beker
⎕ ID-kaart, Europese
ziekteverzekeringskaart

Voor de nieuwe welpen: tegen het groepsweekend zouden alle nieuwe
leden een volledig en correct uniform moeten hebben:
⎕ Een bruin velours broekje (te vinden in de Kampeerder,
Leopoldstraat Antwerpen) of beige rok/kleedje
⎕ Een groene wollen uniformtrui
⎕ Botinnen
⎕ "Boskleurige", lange sokken (bruin, zwart, beige, donkergroen)
U mag altijd de leiding contacteren als u vragen heeft!

Wat mogen we NIET meenemen?
⎕ Horloges
⎕ GSM’s
⎕ Chips
⎕ Laptop
⎕ Een verkeersbord
⎕ Radiotoestellen
⎕ Orchideeën
⎕ Snoep
⎕ Troep
⎕ Een vliegticket naar Málaga
PL’s: zorg ervoor dat er per patrouille één GSM met oplader en
voldoende belwaarde en één horloge mee is!

Wie contacteer ik in geval van nood?
Welpen:
 Akela (Jo Venneman):
 Baloe (Elias De Saegher):
 Bagheera (Alec Van Herwegen):

0491/74 75 53
0493/60 84 77
0468/15 33 98

Jonggivers:
 Grijsbok (Alexis De Saegher):
 Saïga (Cattleya Philippen):
 Schaarbek (Jeroen Beugnies):

0497/75 85 66
0491/64 74 87
0474/90 61 81

Verkenners:
 Hyena (Manon Quartier):

0486/24 55 34

Jins:
 Saki (Dries Chabot):

0489/28 02 02

Inschrijvingsformulier:
Ik/wij, ……………………………………………………………………………………………,
ouders of voogd van ………………………………………………………....................,
staan onze zoon/dochter toe om mee te gaan op het scoutsweekend van
den 22 St-Albertus te Meerle (Hoogstraten) van woensdag 12 april 2017
tot woensdag 16 april 2017.
Omdat we, uit ondervinden, weten dat het moeilijk is om de
inschrijvingsformulieren op tijd te bezorgen aan de leiding, vragen we
om even via de volgende link de inschrijving te bevestigen (elk kind apart
inschrijven):
https://goo.gl/forms/xISvBTxGLbfIearj2
Gelieve dit inschrijvingsformulier dan mee te geven bij vertrek samen
met :
 klevertjes van de mutualiteit
 identeitskaart
 Europese ziekteverzekeringskaart
 €55

