GROEPSWEEKEND 2018
28 SEPTEMBER – 30 SEPTEMBER
Naast het kamp en de Pasar Malam is het groepsweekend één van die andere hoogtepunten van ons
scoutsjaar. Alle Keerbergse scouts en gidsen zetten tijdens dit weekend het nieuwe werkingsjaar, mét de
nieuwe jaarleuze en het nieuwe jaarthema, officieel in. Plaats van het gebeuren is “De Kluis” in Sint-Joris
Weert. Volgende informatie is belangrijk:

1. Gaan & (terug)komen
We verzamelen vrijdag 28 september om 18u30 aan het station in HAACHT (Provinciesteenweg 22)
Kapoenen, kabouters en welpen vertrekken om 19u met de bus vanuit Haacht naar De Kluis
Jonggidsen, jongverkenners, gidsen, verkenners en jin nemen de trein naar De Kluis
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Gelieve zéker OP TIJD aanwezig te zijn!
Meld je (kind) onmiddellijk aan bij de verantwoordelijke die je bij elke tak zal vinden. Hij of zij zal de
aanwezigheid noteren zodat we weten wie mee is op weekend.
We vertrekken in volledig uniform (das niet vergeten)
Alle bagage GOED inpakken en duidelijk naam + TAK opzetten
Het is nog een flink eind wandelen van aan het station in Sint-Joris Weert tot aan de weekendhuisjes
en kampeergronden dus trek zeker aangepaste schoenen aan. Een zaklamp is geen overbodige luxe
tijdens deze wandeling door het bos.
Laat onnodige dingen (bijvoorbeeld gsm, geld, mp3, snoep, enz…) thuis!
Pak alles stevig in (geen losse laarzen).

Op zondag 30 oktober vragen we u om uw kinderen te komen afhalen.
We verwachten u op het domein van De Kluis om 15u. Hier kan u zich parkeren op het grasveld. Na de
sluiting mogen alle kinderen mee naar huis vertrekken.
Het adres van de Kluis is:
De Kluis 1
3051 Sint-Joris-Weert
(Geef op de GPS Polderstraat in als adres)
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2. Slapen
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Kapoenen, kabouters en welpen zullen binnen in bedden slapen. Zij hebben dus enkel een hoeslaken
en een slaapzak nodig.
Jonggidsen, jongverkenners, gidsen, verkenners en jin slapen in tenten. Zij moeten dus ook een
matje of luchtmatras meenemen.
Voorzie voldoende kledij en schoenen voor onze Belgische weertypes.
Kinderen herkennen vaak hun eigen kledij niet (meer). Zet daarom aub OVERAL een naam op! (ZEKER
op uniformstukken!)

3. Prijs
De prijs van het groepsweekend bedraagt 40 EURO. Inbegrepen de bus- of treinreis, slapen, eten en alle
activiteiten. Het is heel belangrijk dat wij een zicht hebben om het aantal leden dat meegaat. Dit voor zowel
de heenreis, het eten en de activiteiten. Gelieve het bedrag dus voor 25 september over te schrijven op
rekeningnummer BE60 0682 2648 9670 met vermelding: ‘naam – tak – groepsweekend’.
Geen geld ontvangen = niet mee op groepsweekend.
Zorg er ook voor dat uw zoon / dochter is ingeschreven in de scouts. (geen lidgeld = niet verzekerd!)
Moest u nog vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan contact op met de leiding. (zie
www.scoutskeerbergen.be)
Een stevige linker namens de volledige leidingsploeg en de groepsleiding,
Caro De Wever, Esther Grandelis, Robbe Waeytens, Cas Verbruggen en Mathieu Janssen
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