
Liefste Jonggidsen

Het is eindelijk weer zover. Na lang
wachten staat er nog eens een
takweekend te gebeuren! Hopelijk zijn
jullie net zo enthousiast als de leiding
want wij kunnen niet wachten om te
vertrekken!
Hieronder vind je alle nodig informatie
terug.

Het thema van dit weekend is …
(“tromgeroffel”) … HALLOWEEN!!!
Wij verwachten jullie te zien in de meest enge verkleedkleren die wij ooit hebben gezien.

Tijdens het eerste weekend verwachten wij ook dat iedereen inclusief de eerstejaars het
gebed en de wet perfect kennen. Dus zeker niet vergeten te oefenen!

Wanneer?
We verwachten jullie graag op vrijdag 29 oktober om 20u en zondag 31 oktober om 16u
zullen we terug op de scouts staan.

Waar?
Chiro Driehoek
Rerum novarumlei 47
2930 Brasschaat

Hoe?
Wij vragen jullie om met de auto tot de weekendplaats te komen. Carpoolen is altijd
aangeraden, goed voor het milieu :))

Praktisch?
Gelieve voor 24 oktober af te bellen of te bevestigen of uw dochter mee op weekend gaat
door een berichtje via whatsapp te sturen naar 0471017687. Wij vragen jullie ook om op
voorhand 30 euro te storten op BE69 9730 3293 5978 (met vermelding “weekend - naam
van uw jonggids”)
Aangezien we terug met het openbaar vervoer naar de scouts zullen gaan raden wij jullie
aan om alles compact in de pakken het liefst in een (trek)rugzak.



wat nemen we mee:
- ondergoed
- pyjama
- verkleedkleren: Halloween
- toiletzak
- keukenhanddoek
- slaapzak
- matje (geen luchtmatras of veldbedje)
- voldoende warme kledij
- identiteitskaart of kopie
- eventuele persoonlijke medicatie
- sokken
- regenjas

wat nemen we niet mee:
- gsm
- horloge
- dure kleding en juwelen
- ochtendhumeur
- snoep

Wij hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook.
Tot snel op ons griezel weekend!!!
Groetjes de jogileiding Alixe, Isabeau, Charlotte en Elias!! <3


