
De 25 – Sint-Joris 

 
 
 
 

 
Beste jogivers en ouders,  
 
De burgers van Wakkerdam vertrekken op weekend! Of misschien ben jij wel een heks, jager 
of zelfs… weerwolf! Nergens ben je nog veilig, want er schuilen weerwolven onder ons, maar 
wie? Maak je klaar om te griezelen en het mysterie te ontrafelen want zo dicht bij Halloween 
zijn de weerwolven extra actief!  
 
Deze keer maken we de buurt onveilig in: 
 
Sint-Niklaasstraat 17, 
2200 Morkhoven 
 
 
 
 
 
Wat nemen we mee?  

● Inschrijvingsgeld: €30 (cash te betalen op de vertrekdag!) 
● Identiteitskaart/Kids-Id 
● Weekendtoelating (als u meerdere kinderen heeft, moet dit voor elk kind apart 

worden ingevuld) 
● Bagage:  

o Kledij: broeken, truien, t-shirts, ondergoed, kousen 
o Matje, slaapzak, kussen, pyjama 
o Regenkledij en een beetje reservekledij  
o Eventueel regenlaarzen (handig om geen natte voeten te hebben, is NIET 

verplicht) 
o Verkleedkledij (thema: Weerwolven) 
o Wasgerief: washandje, handdoek, tandenborstel, tandpasta en bekertje, zeep, 

... 
o Zaklamp 
o 1 keukenhanddoek 
o Medicatie 

 
 
 
 
 



 
 
We spreken vrijdag 25 oktober af om 19u00 aan het lokaal, in perfect uniform. Op zondag  
verwachten we de ouders die rijden om 12u aan het weekendhuis, hier voorziet de leiding 
nog een lunch zodat jullie (tegen 13u) niet met een lege maag naar huis moeten keren.  
 
Om naar ons weekendhuisje te gaan, hadden we graag gerekend op ouders om ons 
naar daar te brengen.  
Als u wilt rijden, of als u nog vragen hebt, mag u een mailtje sturen naar 
jogivers@de25.be, of een sms’je sturen naar een van de onderstaande nummers.  
 
We zouden graag voor zondag 20 oktober weten of uw jogiver mee op weekend gaat.  
 

● Franse Bulldog (Amélie): 04 98 29 99 73 (Dit nummer mag u ook bellen voor 
problemen tijdens het weekend.) 

● Jakhals (Ines): 04 71 89 58 97 
● Djiggetai (Anke): 04 72 38 65 00 
● Mo: 04 94 13 56 42 

 
We hopen dat jullie allemaal meegaan op ons weerwolvenweekend!  
 
Veel liefs,  
 
De jogiverleiding 
 
 
 
 
 
 

 
WEEKENDTOELATING 
Ik ............................................................ vader/moeder* van .................................... geef aan mijn 
zoon/dochter* de toelating deel te nemen aan het takweekend dat plaatsvindt van 
25/10/2019 tot en met 27/10/2019 en dat georganiseerd wordt door Scouts de 25 St.-Joris. 
 
Datum: ................... Handtekening: ................................... 
 
 
 
*schrappen wat niet past 
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