Beste ouders en Jongverkenners,
Het eerste weekend is in zicht! Hopelijk hebben jullie er ontzettend veel zin in! Hieronder volgt alle
informatie om er een fantastisch weekend van te maken.

Wanneer?
Het weekend zal plaatsvinden van vrijdag 29 oktober tot en met zondag 31 oktober. De
jongverkenners worden op vrijdag om 19u verwacht op de scouts met een volledig in orde fiets en in
perfect uniform. Het weekend eindigt zondag om 16u op de scouts.

Waar?
Het adres is Sint-pauluslaan 14 Westmalle (drieboomkensberg).
De leden zullen hier zelf naartoe fietsen onder begeleiding van de
leiding. Het weekendthema is….. halloweeeen. Dus neem zeker je
engste verkleedkledij mee!

Bevestigen…
Gelieve voor zaterdag 23 oktober een berichtje te sturen via Whatsapp naar volgend nummer:
+32474246518 om te bevestigen of uw zoon al dan niet meekan op weekend. De weekendprijs
bedraagt 30 euro, gelieve dit bedrag voor donderdag 28 oktober te storten op volgend
rekeningnummer:
BE80 9730 3293 5877 (met de vermelding “Jongverkennerweekend – naam van uw zoon”).

Wet en gebed
Tijdens dit weekend zullen de eerstejaars ook hun belofte afleggen.
We verwachten dus dat de wet en het gebed goed gekend zijn (dit
geldt voor de eerstejaars maar zeker en vast ook voor de tweede -en
derdejaars die dit al enkele jaren zouden moeten kennen ;-) ). De wet
en het gebed staan in de seintoren van de jongverkenners, die u kan
terugvinden op de site van de 14 via volgende link:
https://www.de14.be/index.php/seintoren/seintoren-jongverkenners1e-semester-2021/

Wat nemen we mee op weekend?
We raden aan om op alle spullen en kledingstukken de naam van uw zoon te schrijven, zodat we
verloren voorwerpen snel kunnen terugvinden.


















Fiets (volledig in orde)
Een (trek)rugzak waar alle spullen inzitten voor het weekend (we fietsen hiermee dus
geen koffer)
Slaapzak en matje
Pyjama
Voldoende warme truien, broeken, T-shirts
Voldoende proper ondergoed
Warme sokken
Regenjas
Verkleedkleren (halloween)
Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta
Eventuele persoonlijke medicatie (steek dit in een zakje met je naam op en geef het af
aan de leiding)
Bottines
Sportschoenen + sportkledij
Eventueel een spelletje, strip of boekje voor tijdens platte rust
Zaklamp
Identiteitskaart
Keukenhanddoek

Wat laten we thuis?






Slecht humeur
Gsm, ipod, …
Horloge
Kostbare spullen
Snoep

