
Beste Jonggivers,

Ons weekend komt met rasse schreden dichterbij! Met deze brief

bezorgen we jullie alle praktische informatie in verband met ons jonggiver

weekend.

De inschrijvingen zijn nu al even achter de rug. In het totaal vertrekken

we met 45 Jonggivers op avontuur. Normaal gezien hebben we alle

inschrijvingen (overschrijvingen) bevestigd met een mailtje of een

berichtje. Als je niet zeker bent of we de inschrijving van uw

zoon/dochter goed ontvangen hebben, laat gerust iets weten.

HEEN– EN TERUGREIS

Voor de heenreis spreken we vrijdag 24/02 om stipt 17u15 af aan de

voorkant van het station van Tielt. Wees hier a.u.b. op tijd! De trein

wacht namelijk niet. Het eerste dat jullie hier doen is jullie aanwezigheid

melden aan de leiding en jullie identiteitskaart (of kids-ID)

overhandigen. Een picknick is niet nodig, wij voorzien een stevig avondmaal

voor de gastjes!

Voor de terugreis op zondag 26/02 hadden we voor dit jaar gehoopt wél

te kunnen rekenen op de alom bekende stiptheid van ‘s lands immer

performante vervoersmaatschappij NMBS. Echter, zij stelden ons een

traject voor met 2 treinen en 2 bussen, dat een kleine 3 uur zou duren…

Omdat deze optie voor ons wat te hectisch en langdradig leek, en omdat

de welpen hier ook op weekend gaan, kozen we ervoor om naar het station

van Aalter uit te wijken. We komen (onder voorbehoud) aldaar aan om

14u14.

We laten de verantwoordelijkheid bij jullie om vervoer te regelen voor

jullie zoon/dochter. Ofwel komen jullie ze zelf halen, ofwel carpoolen ze

met andere leden. Alvast bedankt voor jullie medewerking hierin, het is

niet ideaal maar nood breekt wet…
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WAT NEEM IK MEE?

Volgende zaken mogen zeker niet ontbreken in je trekrugzak. (geen

trollie!) Houd alstublieft rekening met de weersomstandigheden, maar ook

met het feit dat de jojo’s dit op het openbaar vervoer zelf zullen moeten

dragen.

● Een perfect scouts-uniform (hemd, broek/rok, sjaaltje)

● Een matje en een slaapzak

● Een pyjama

● Verse kleren

● Een toiletzak met tandenborstel, tandpasta…

● Identiteitskaart

● Een regenjas

● Eventueel medicatie, die kan u bij het begin van het weekend

afgeven aan de verantwoordelijke leiding

● Een zaklamp, maar dit is niet verplicht

● Je opperbeste humeur!

WAT NEEM IK NIET MEE?

Volgende zaken zul je tijdens ons scoutsweekend niet nodig hebben.

● GSM of andere elektronica

● Zakmes, aanstekers of andere gevaarlijke hebbedingen

● Geld

● Snoep, chips, frisdrank, …

● Sigaretten, narcotica,...

Als we onze leden toch met deze zaken betrappen, zullen die door de

leiding voor de duur van het weekend in beslag genomen worden! Indien

jullie nog met vragen, ongerustheden of bemerkingen zitten, aarzel niet

om ons te contacteren!

Een stevige scoutslinker,

Olivier, Jannes, Pieter-Jan, Michiel, Marie Vandeputte, Marie Haemers,

Achiel, Rune, Arthur, Erasmus, Milan en Gaetan.

Belangrijk:
Vergeet niet dat u via het ziekenfonds vaak een compensatie kan krijgen
voor kampen/weekend/inschrijving. U kan dergelijk attest aanvragen bij
uw ziekenfonds en afgeven aan ons. Wij geven dit dan ingevuld +
bestempeld terug.
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