Groepsweekend
2019
17 tot 21 april
Balen
Den 22 Sint Albertus

Hallo!
Lieve welpjes, jonggivers, verkenners en jins,
Nu dat we de lente stilletjes aan beginnen voelen, wordt het hoog
tijd er weer op uit te trekken en deze keer met z’n allen! Het
wordt een weekend om u tegen te zeggen met een druk gevulde
planning en veel lachende gezichtjes! Wij hebben er alvast zin in!

Wanneer?
We spreken woensdagavond om 19u af aan het lokaal (met gevulde magen) waar
we met z’n allen richting weekendhuisje vertrekken!
Op zondag zit het er alweer op en verwachten we de ouders om 12u aan het
weekendhuisje waar we na het eten van een smakelijke
hotdog terug huiswaarts keren.

Waar?
Dit jaar onderzoeken we de regio van Balen van wat
dichterbij, hieronder vinden jullie het adres:

Achtersteeg 3, 2490 Balen

Wat nemen we mee?
Kledij en schoeisel:
Uniform (aan bij vertrek)
5 onderbroeken
5 dunne sokken
3 dikke sokken
3 à 4 (korte) shorts
1 (!) lange broek
3 à 4 t-shirts
aantal truien
regenjas
afhankelijk van het weer:
muts, sjaal,...
❏ bottines (aan bij vertrek)
❏ spelschoenen
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Voor een goede nachtrust:
❏ slaapzak
❏ bedovertrek
❏ eventueel knuffeltje
en/of slaapmuts
❏ enkel de verkenners nemen een
matje of veldbed mee (dus
NIET de welpen of jgv’s)

Toiletgerief:
tandenborstel
tandpasta
kam of borstel
washandje
handdoek
zeep is niet nodig (wordt
voorzien)
❏ persoonlijke extraatjes
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Allerlei:
❏ zaklamp
❏ drinkbus
❏ proevenboekjes! (zelf af te
printen op de site)
❏ strips of boek
❏ rugzakje
❏ afdrooghanddoeken! (liefst 2 of
meer)
❏ beker
❏ ID-kaart

!!! Indien er medicatie of andere medische zorgen toegediend moeten worden,
gelieve deze in (liefst) originele verpakking af te geven aan de leiding met
vermelding van naam en dosering !!!

Wat nemen we niet mee?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

horloge of andere tijdsaanduidende toestellen
GSM (enkel de PL’s nemen hun gsm mee!)
waardevolle spullen
snoepgoed en ander lekkers om mieren en ander ongedierte te vermijden
golfballetjes met minder dan 400 putjes in
paashazen groter dan 1 meter
kamerplanten
plumeaus

Contact
Voor eventuele vragen of bedenkingen kan u steeds bij ons
terecht, hieronder vindt u alle contactgegevens per tak.
Welpen:
Empathische Saïga (takleidster)

Brutale Spitsvogel

Cattleya Philippen
Grote Steenweg 614 bus 5, Berchem
Cattleya.Philippen@hotmail.com
0491/64 74 87

Zarah De Kezel
Kanunnik Peetersstraat 122, Berchem
zarah.dekezel@leerling.piustien.net
0468/18 15 00

Jonggivers:
Sarcastische Pelikaan (takleidster)

Eigenzinnige Hermelijn

Terughoudende Kraai

Irene Borginon
Veldekens 6, Berchem
irene.borginon@gmail.com
0492/ 79 55 72

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

Verkenners en jins
Gevoelige Mus (takleider)
Elias De Saegher
Vredestraat 140, Berchem
elias@desaegher.net
0493/60 84 77

Inschrijvingsformulier
Ik/wij ……………………………………………………………… ouder(s) van
….........................................., staan onze dochter/zoon (schrap wat niet past) toe om
mee te gaan op het scoutsweekend van den 22 Sint-Albertus te Balen van
woensdag 17 april 2018 tot zondag 21 april 2019.
___________________________________________________________________

Belangrijk
Gelieve deze strook ten laatste af te geven op woensdag 17 april bij vertrek. Naast
de inschrijvingsstrook zijn er nog enkele andere zaken die mee afgegeven moeten
worden:
➢
➢
➢
➢
➢

identiteitskaart of kids ID
medische fiche (die up to date is)*
2 klevertjes van de mutualiteit*
de centjes: €55
eventuele medicatie
*Indien de medische fiche al volledig ingevuld afgegeven werd op takweekend
(dit jaar) en deze nog klopt zonder dat er wijzigingen nodig zijn, volstaat dit
ook. Hetzelfde geldt voor de klevertjes.

!!Jullie kunnen jullie inschrijven via volgende link:
https://goo.gl/forms/7mBCiiZZ63gpgLLw1

