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Groepsweekend 13-15 maart 2020 

              

Beste leden en ouders,  

  

Naar jaarlijkse traditie staat er dit semester weer een groepsweekend gepland. Het belooft weer 

een topper te worden, zeker komen is dus de boodschap! Dit jaar verblijven en overnachten we in 

de “beisemburcht” gelegen te Veltem-Beisem. Verwacht je alvast aan een weekend vol ravotten, 

topactiviteiten en heerlijk eten!   
 

Vertrek & hoe daar geraken?  

  

We vertrekken met een volle maag zorg dus dat je al gegeten hebt, eens op locatie voorzien we nog 

iets kleins. Waar we afspreken en hoe we daar geraken dat hangt af van de tak van je zoon: 

 

- De welpen en kapoenen spreken om 19u af op de jacht en gaan met de auto (carpoolen!) naar 

de locatie. 

- Voor de chauffeurs vragen we om 10 minuutjes op voorhand te komen. Het is belangrijk dat 

iedereen op tijd is, zodat alles vlot kan verlopen. Aan de ouders die naar de locatie zullen rijden 

vragen we om op het Engels Kerkhof te parkeren.  

 

- De verkenners (met fiets) en jongverkenners (zonder fiets) spreken om 19u30 af aan de kbc 

voor het station van Leuven. Ze zorgen dat hun rugzak draagbaar is, een matje is aangewezen 

en veldbedjes laten we dit weekend thuis. 

 

Terugkeer  
 

Zo keren we terug naar huis: 

 

- De kapoenen, welpen en jongverkenners worden opgehaald en rijden samen terug. 

- De verkenners fietsen naar huis. 
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Om terug te keren vragen we aan de chauffeurs om zondag 15 maart om 12:00 uur te verzamelen 

aan de weekendlocatie. We keren dan allemaal samen terug naar de Kleine Jacht waar iedereen om  

12:30 uur moe maar voldaan opgehaald kan worden. 

 

 

 Hoe gaat het autorijden in zijn werk?  

 

We proberen zoals elk jaar om zo veel mogelijk te carpoolen. Onderaan vind je een internetlink om 

je zoon in te schrijven. Op het online formulier kan je ook invullen wanneer je eventueel kan rijden 

en hoeveel scouts je kan meenemen (inclusief je eigen zoon/zonen, exclusief chauffeur). Je kan 

zowel heen als terug aanduiden (let wel: jongverkenners gaan enkel terug met de auto & verkenners 

gaan met de fiets).   

  

Gelieve niet op voorhand onderling af te spreken zodat het carpool systeem overzichtelijk blijft voor 

ons. We zullen de ouders die rijden tijdig contacteren met verdere info.  

 

                      Adres: Lodewijck Van Veltemstraat 26, 3020 Veltem-Beisem 

  

Wat meenemen?  

 
 

 We vetrekken vrijdag volledig in uniform! 

 

• Een slaapzak  

• Voor kapoenen en welpen: een veldbedje of matje 

• Voor jongverkenners en verkenners: een matje 

• Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, zeep) en een handdoek  

• Lange broek, trui  

• Regenjas 

• Pantoffels! (voor binnen)  

• Bestek, bord en beker (goed voorzien van je naam!)  

• Zaklamp  

• Wat niet: gsm, ipod, VR bril en andere elektronica 
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Inschrijven  
  

Inschrijven kan uitsluitend online via: 

 

https://bit.ly/2Ttnak7 

 

Daar vindt u een inschrijvingsformulier. Gelieve er alle gevraagde gegevens in te vullen, bij 

opmerkingen kan u noodzakelijke (medische) informatie kwijt zoals de inname van medicatie. 

Broers dienen elk afzonderlijk ingeschreven te worden. Bij problemen of indien er toch nog iets zou 

veranderen in de planning kunnen we u aan de hand van deze gegevens contacteren.  

  

Een weekend met zoveel deelnemers moet zorgvuldig georganiseerd worden: we moeten 
activiteiten inplannen en inkopen doen. Daarom vragen we om voor woensdagavond 11/03 voor 
00:00 uur in te schrijven!  
  

De kostprijs van het weekend is € 37. Dat bedrag moet gelijk met het inschrijven overgeschreven 

worden op BE30 7340 3552 1611 met vermelding: “Groepsweekend + Tak waarin uw zoon zit + 

Voornaam van uw zoon + Naam van uw zoon”.  

  

  

In noodgevallen is de groepsleiding 24/24 telefonisch te bereiken op 0494 90 88 79 (Stefaan) & 0473 

51 73 27 (Bas) 

Bij vragen of aarzelingen over het groepsweekend mogen jullie steeds de takleiding contacteren. 

Algemene vragen of opmerkingen steeds welkom bij groepsploeg@scoutsjongbrabant.be  

  

We hopen dat we iedereen zullen zien op dit geweldig groepsweekend! Tot dan!  

  

Stevige linker,  

Leiding Jong-Brabant  

  

  

  

  


