Het oude
griekenland

Eerste weekend van paasvakantie
3-5 April

Voorwoord
We reizen terug naar een tijd waar paarden nog een mensen torso
hadden, waar het land wordt geterroriseerd door eenogige reuzen,
daar waar de filosofie het daglicht heeft gezien. Het oude
Griekenland dus. Jullie zullen jullie eer moeten verdedigen en vele
beproevingen van de goden met glans moeten doorstaan willen jullie
een kans maken op de eeuwige roem. Sommigen onder jullie zullen
deze ZWARE TESTEN WELLICHT NIET HALEN, dezen zullen door
Hades, god van de onderwereld, worden meegesleurd naar tartaros,
waar ze voor de rest van de eeuwigheid zullen achtervolgd worden
door hun verleden. Wees dus voorbereid!

Nuttige Informatie
Adres:

Jeugdverblijf de brink
Bosbergen 1
2200 Herentals

Vertrek: Vrijdag 3 april 2015 om 19u aan de 46

(fort VI)

Aankomst: Ophalen Zondag 5 april 2015 om 13.00 u in De Brink.
We spreken vrijdag af aan het lokaal omdat er wat
materiaal mee naar daar moet geraken (o.a. tenten).
Graag zouden we hiervoor rekenen op enkele ouders.

Indien er problemen zouden zijn met het vervoer, dan
kan je terecht bij de leiding (liefst enkele dagen op
voorhand) zodat wij voor een oplossing kunnen zoeken.
Prijs: 30 euro per Jonggiver
Gelieve dit te storten op rekeningnummer: BE06 7450 6671 1922 met
vermelding : naam van de Jonggiver + ‘weekend 2’ voor 2 april
2015.
Let er wel op dat op tijd betalen niet voldoende is! Als we
uiterlijk op 3 april geen weekendtoelating ontvangen hebben, zijn
we niet in orde. De weekendtoelatingen mogen bij de leiding in de
brievenbus

gestoken

worden,

gemaild

worden

naar

jonggivers2646@hotmail.com of ten laatste bij vertrek worden
overhandigd . alvast Bedankt ;-)

De

weekendtoelating

vindt

u

verder

in

dit

boekje.

De leiding:
Steeds te bereiken in geval van nood of dringende zaken.
Van ons uit is ‘geen nieuws, goed nieuws’!
Plichtsgetrouwe Spreeuw

Aparte Hyena

Jasper Goeminne

Bart Van den Broeck

0494/101443

0477/070774

Bedachtzaam Paard

Onhafhankelijke Hathi

Margot Verbeelen

Lieselotte Van
Leemputten

0473/851845

0478/352701

Mondige Oenka

Uitdagende Caraja

Lotte Avonts

Axel Van der Wee

0470678767

0497/755733

Mee te nemen:
Slaapgerief

- Uniform (groene broek/rok/short,
Scoutshemd met kentekens én das!)

- Slaapzak (eventueel extra deken)

- Verkleedkleren mogen in thema!

- Matje
- Pyjama
- (knuffel? )
Wasgerief
- Washandje
- Handdoek
- Tandpasta
- Tandenborstel
- Haarborstel
Eetgerief
- Gamel of bord
- Soepkom
- Beker

Schoeisel

- Bestek
- 2 keukenhanddoeken (Zeker een

- Bottinnen of andere stevige en

naam inzetten!)

waterdichte schoenen
- extra paar schoenen (als de

Kleren

andere nat of te vuil zijn!)

- Voldoende kousen en ondergoed

Allerlei

- T-shirts
- Lange broek (kledij moet vuil

- Linnen of plastiek zak voor vuile

mogen worden)

kleren

- Dikke trui (genoeg, we gaan in

- Zaklamp!

tenten)

- Zakdoeken

- Waterdichte regenjas!

- Identiteitskaart, SIS- kaart

- Eventueel medicatie

- Eventueel snoepjes (die met

- Pot zoetigheid (Choco, confituur,

iedereen gedeeld worden!)

…)

Wat nemen we niet mee?
- Gsm, Ipod, ps4, psp, xbox, nintendo (3)ds, psp, actionman, furby, of
andere waardevolle spullen (die gaan alleen verloren!)
Als de gsm toch wordt meegenomen blijft die tijdens activiteiten altijd in de
tent, tenzij tijdens de activiteit het gebruik hiervan kan toegestaan worden
(vb. bij een wandeltocht) . Het is niet de bedoeling dat wij, de leiding, leden
bezig zien met hun gsm op andere momenten. Wij zullen die, na een
waarschuwing ook afnemen, en op het einde van het weekend teruggeven.
- Nieuwe kleding
- Centen want daar kan je niets mee doen

Neem geen supergrote rugzakken of tassen mee. Die bezorgen
alleen maar last. Hoe meer je meeneemt, hoe meer je kan
kwijtspelen.

Weekendtoelating!(niet afgegeven =niet mee op weekend)
Ondergetekende (naam ouder),
................................................. geeft zijn/haar dochter/zoon
…………………………………… van de Jonggivers van Scoutsgroep 2646
Feniks, de toelating deel te nemen aan het weekend van 3 april
2015 tot 5 april 2015. En bevestigt hierbij 30 euro betaald te
hebben op bovenvermeld rekeningnummer.
Ondergetekende geeft eveneens zijn toelating aan de leiding om
onmiddellijk over te gaan tot een dringend heelkundige ingreep, bij
een ongeval wanneer dit medisch noodzakelijk wordt geacht en zij in
de onmogelijkheid zijn om de ouders/voogd te bereiken. Op
telefoonnummer(s):
Naam, datum en handtekening:

