
WEEKENDBRIEF JOGI’S (28/10/’23 – 30/10/’23) 

 
Liefste jogi’s en ouders, 

 
Het is zover, het allereerste weekend van de jogi’s staat voor de deur met als 
thema… Halloween! Neem dus alvast jullie meest angstaanjagende outfit mee want 
het zal een spooky weekend worden!  

 

 
Even de praktische zaken:  

 

 
• Waar & wanneer? 

Jullie worden vrijdag 28 oktober verwacht om 19:30u op dit adres: Chiro Gust, Heidenstraat 15a, 2560 
Nijlen. Kom zeker in perfect uniform.  
We komen terug aan op de scouts zondag 30 oktober rond 16:00u, waar u uw Jogi kan komen ophalen. 

 

 
• Weekendgeld & medische fiches:  

De prijs voor dit weekend bedraagt 35 euro. Gelieve dit bedrag voor zondag 23 oktober te  storten op 
volgend rekeningnummer: BE 69 9730 3293 5978  (met vermelding van de naam van de jogi) 

 

 
• Wat nemen we mee?  

• Slaapgerief: matje (GEEN veldbedjes of luchtmatrassen!), slaapzak, hoofdkussen, knuffel 
& pyjama 

• Kledij: warme kledij, regenkledij, verkleedkleren 🎃, ondergoed en sokken (graag de 
kleren labelen en kleren voorzien die vuil mogen worden) 

• Toiletzak: tandenborstel, washandje, tandpasta, haarborstel, nodige medicatie, evt. 
maandverbanden/tampons 

• Keukenhanddoek 

• Zaklamp  

• Strip/Boekje/Gezelschapspelletje (iets om je bezig te houden tijdens de platte rust)  

• Identiteitskaart  

• Goed humeur  

 

 
• Wat nemen we niet mee? 

• Snoep 

• GSM, tablet, andere elektronica 

• Horloge 

• Dure spullen 

• Huisdieren ;)  

 

 
• Vragen?  

Moest u een vraag of probleem hebben, kan u altijd contact opnemen (liefst via WhatsApp) met de 
takleidster Lila Müller: 04 74 39 39 45 of via jonggidsen@de14.be  

 

mailto:jonggidsen@de14.be


Als uw jogi niet kan komen ☹ ☹ , gelieve dit dan ook zo snel mogelijk te laten weten aan Lila zodat wij weten wie 
er mee komt op dit episch weekend en om het zo optimaal mogelijk te kunnen organiseren.  

 

 
Wij hebben er alvast suuuuper veel zin en hopelijk zien we jullie talrijk aanwezig! 

 
Griezelige groetjes, 
De Jogileiding 

 

 


