Takweekend jonggivers
Lier 2018-2019

Lieve jonggivers en ouders,
Het is weer zo ver, het eerste weekend van het jaar komt nu wel heel dichtbij. We laten de welpen,
verkenners en jins even voor wat ze zijn en trekken er voor 3 daagjes tussenuit met onze tak.
Vooraleer we kunnen vertrekken even nog wat praktische informatie; deze vinden jullie terug in dit
boekje.
Op vrijdag 26 oktober verwachten we jullie om 19u00 volledig uitgerust en met gevulde magen
aan het lokaal. Hier verzamelen we, verdelen iedereen over de auto’s en begeven ons tenslotte
richting weekendhuisje.
Omdat leuke liedjes niet lang duren, zit het er helaas op zondag 28 oktober al weer op. Jullie
ouders zijn welkom aan het weekendhuisje om 11u30 waar de fouriers jullie allen voorzien van een
heerlijke hotdog.
Voor dit weekend vragen we €45, deze wordt samen met de identiteitskaart (of kids ID),
medische fiche (via mail doorgestuurd), strook toelating ouders (achteraan dit boekje te
vinden) en briefjes van de mutualiteit bij vertrek afgegeven aan de leiding. Gelieve de medische
fiche zo volledig mogelijk in te vullen, dan hebben we ineens alle correcte gegevens voor
de rest van het jaar.
De inschrijvingslink werd samen met dit boekje en de medische fiche verstuurd per mail. Je kan
enkel inschrijven via de inschrijvingslink en liefst zo snel mogelijk zodat we een beeld hebben van
het aantal jonggivers die meegaan.

Scoutslokalen Durendael
Den Hof
Maasfortbaan 23
2500 Lier

Mochten er nog vragen of bedenkingen zijn, helpen wij jullie graag voort. Hieronder onze
contactgegevens
Sarcastische Pelikaan
(takleidster)
Irene Borginon
Veldekens 6, Berchem
irene.borginon@gmail.com
0492/ 79 55 72

Eigenzinnige Hermelijn

Terughoudende Kraai

Aubane De Saegher
Vredestraat 140, Berchem
aubaneds@gmail.com
0492/ 79 49 98

Ottilie Henkemans
Robert Molsstraat 23, Antwerpen
ottilie.henkemans@gmail.com
0491/ 07 32 17

Benodigdheden:
1. Kledij
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

uniform (aan bij vertrek)
voldoende ondergoed
voldoende sokken
shorts (boven de knie)
t-shirts
1 lange broek
regenjas
eventueel: sjaal, muts,...

2. Schoeisel
❏ botinnen (aan bij vertrek)
❏ sportschoenen (liefst twee paar)
3. Wasgerief
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

toiletzak
tandebortsel
tandenborstel
kam/borstel
washandje
linnen zak
handdoek
extra badhanddoek
zwemgerief (geen losse shorten)
zeep hoeft niet (wordt voorzien)
...

4. Slaapgerief
❏
❏
❏
❏
❏

matje/veldbed/luchtmatras
slaapzak
pyjama
eventueel kussen
knuffeldiertje

5. Extraatjes
❏ proevenboekjes! (af te printen
via de site)
❏ boek,strip,...
❏ zaklamp

❏ eigen medicatie
❏ afdrooghanddoek!
Wat nemen we zeker NIET mee?
-

alle tijdsaanduidende toestellen (gsm, horloge,...)! → enkel de PL’s nemen hun gsm mee
juwelen of andere kostbare bezittingen waarvan je het jammer zou vinden mocht het
verloren of kapot gaan
snoep!
badeendjes
Duitse herders
origami kraanvogels
cd’s van Shirley Bassey
...

Ouders of voogd van …………………………………………………………….., staan onze zoon/dochter toe om
mee te gaan op het scoutsweekend van Den 22 St-Albertus van vrijdag 26 oktober tot en met 28
oktober.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gelieve deze strook t en laatsteaf te geven vrijdag 26 oktober bij vertrek. Om de medische toestand
nog eens op te frissen, vragen we jullie om de medische fiche mee te geven, achteraan dit boekje, de
centjes, identiteitskaart en gele briefjes van de mutualiteit worden afgeven bij de leiding. We hopen
jullie allemaal te verwelkomen op ons takweekend!
Stevige linker,
De jonggiverleiding

