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 Groepsweekend 
 

Beste leden en ouders, 
 
Het is weer (bijna) lente dus dit betekent dat het groepsweekend voor de deur staat!  
Dit jaar zal dit doorgaan van 30 maart tot en met 1 april (Geen grap!) 
Jullie leiding heeft weer een fantastisch thema gekozen, nl. Circus   
We gaan op weekend naar:  KSA De Burcht 

Pater Van Henxthovenstraat 50 
2400 Mol 

 
Inschrijvingsgeld: 30 EURO cash te betalen op de vertrekdag, of over te schrijven voor 28 
maart 2018. 
Wat nemen we mee? 

 Identiteitskaart (vanaf 15 jaar houden de leden deze verplicht zelf op zak) 
 Bagage:  - Kledij: broeken, truien, t-shirts, ondergoed, kousen 

 - Slaapzak, en matrasovertrek (er zijn bedden)  
 - Pyjama of nachtkleed 
 - Regenkledij + een beetje reservekledij 
 - Verkleedkledij (thema: Circus) 
 - Wasgerief: washandje, handdoek, tandenborstel, -pasta en bekertje, zeep, 

… 
 - Persoonlijk hygiënisch materiaal 
 - Zaklamp 
 - Op eigen risico en verantwoordelijkheid mag je ook enkele CD’s (of USB) 

meebrengen. 
 
Natuurlijk gebeuren het vertrek en de aankomst in piekfijn uniform! We spreken af vrijdag 30 
maart om 18.30 uur aan de lokalen, de auto’s zullen stipt om 19.00 uur vertrekken.  
Zondag keren we afgepeigerd weer tegen 13.00u – 13.30u 

! Wij zoeken nog auto’s ! Kan je heen en/of terug rijden? Gelieve een mailtje te sturen naar 
groepsleiding@de25.be met het aantal beschikbare plaatsen. We moeten het terrein om 
12.00u verlaten op zondag. 
 
Meegaan = inschrijven (voor de ledenlijst met betrekking tot de veiligheid en de foerage) 
Dus gelieve uw zoon/dochter ten laatste 26 maart in te schrijven voor 
dit weekend indien hij/zij mee wilt. (wij hopen natuurlijk iedereen te 
zien!) 
Dit kan door een mailtje te sturen naar: groepsleiding@de25.be  
 

 
Tot dan, 
De leidingsploeg 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WEEKENDTOELATING 
 

Ik …………………………………………………… vader/moeder* van 
……………………………… geef aan mijn zoon/dochter* de toelating deel te nemen 
aan het groepsweekend dat plaatsvindt van 30/03/2018 tot en met 1/04/2018 en dat 
georganiseerd wordt door Scouts en Gidsen Vlaanderen 25ste St.-Joris. (A1125G) 
 
Datum: ..............................  Handtekening:  

* schrappen wat niet past 

 

 


