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 Groepsweekend scouts Baasrode 27 tot 29 maart 2020   
  
Hallo allemaal,  
Van vrijdag  27 tot zondag 29 maart gaan we met z'n allen op groepsweekend naar 
Kasterlee.  
Dit wordt een onvergetelijk weekend vol spel, plezier en ravotten.   
In dit bundeltje vinden jullie alle praktische informatie omtrent het weekend, gaande van de 
uurregeling tot een handige meeneemlijst.   
Op het bijhorende inschrijvingsformulier kunnen jullie overigens inschrijven voor dit 
fantastische weekend. Wij hopen natuurlijk dat er zo veel mogelijk onder jullie meegaan 
want, hoe meer zielen hoe meer vreugd.  
Inschrijven voor ons groepsweekend kan door de inschrijvingsstrook aan het eind van dit 
bundeltje in te vullen en dit aan de leiding te bezorgen. De inschrijving is wel pas voltooid na 
het overschrijven van de som van 50 euro op ons rekeningnummer BE93 7370 3098 4267  
(Uiterlijk voor 15 maart 2020).  
  
Uurregeling:  
We verwachten jullie allemaal vrijdag 27/3 om 18uur 30 aan de parking van de voetbal (aan 
de Molenberg), vanwaar we met de bus vertrekken naar Kasterlee. De bagage wordt met de 
bus meegenomen.  
Op zondag 29/3 komen wij terug met de bus. We zullen arriveren op de Molenberg (parking 
aan de voetbal in Baasrode) rond 17uur. Indien er problemen zijn in het verkeer en we later 
zouden toekomen word dit gecommuniceerd via onze fecebookpagina en de verschillende 
takgroepen dus houd deze in het oog bij de terugreis.   

Het thema:  
Bij het thema van ons weekend geven we nog niet veel uitleg, misschien kan deze foto jullie 
al een beetje op weg helpen. Meer tekst en uitleg krijgen jullie bij het vertrek.    
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De meeneemlijst  
 Wat moet zeker mee op weekend?  

- Identiteitskaart of kidsID  
- Slaapzak en kussen  
- Matrasovertrek  
- Jas/regenkledij  
- Muts, handschoenen en sjaal (bij winterweer)  
- 3 T-shirts  
- 2 broeken  
- Dikke trui  
- 3 tot 4 paar kousen  
- 3 stuks ondergoed  
- Pyama  
- Zakdoeken  
- Washandje  
- Handdoek  
- Linnenzak  
- Tandenborstel + tandpasta  
- Zaklamp (eventueel reservebatterij)  
- Strips of ander leesvoer, gezelschapsspel, kaarten  
- 2 paar schoenen (de schoenen die je aan hebt bij vertrek inbegrepen) - Pantoffels 

voor binnen  
Probeer in zo veel mogelijk kledingstukken je naam te zetten, kwestie van de verloren 
voorwerpenberg beperkt te houden. VOORAL IN HET SCOUTSUNIFORM MOET DE NAAM 
STAAN.   
  
Aangezien in de bus maar beperkte bagageruimte is, vragen wij om de grootte van de valies 
te beperken tot handbagageafmetingen (56 cm hoog, 46 cm breed en 25 cm diep). De 
slaapzak en het kussen mogen in een aparte zak of los meegegeven worden, dit is makkelijk 
om in de koffer de gaatjes op te vullen. Gelieve ook aan de buitenkant van de valies of de 
zak de naam van je kind te zetten. Zodat deze makkelijk teruggevonden kan worden tussen 
alle valiezen.   
  
 Wat mag niet mee op weekend?  

- Massa’s snoep (beetje snoep is toegestaan)  
- Gsm, tablets, laptops, playstation en andere elektronica  
- zakmes  
- rookwaar  
- alcoholische dranken  

Deze zaken zullen dan ook worden in beslag genomen wanneer de leiding deze aantreft. 
Natuurlijk worden ze zondag bij het thuiskomen teruggegeven. Indien deze zaken toch 
meegenomen worden, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade of het verliezen 
van deze spullen.   
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Wat mag je meenemen op eigen risico?  

- Een beetje zakgeld (voor de jong givers en givers)   
-   Fototoestel  

Graag op voorhand aan de leiding afgeven (in de formatie bij het vertek):  
- Medicatie + uitleg over hoe deze dient genomen te worden + schriftelijke 

toestemming en doktersattest dat wij deze mogen toedienen.  
- Paspoort of kidsID (of SIS kaart) + 2 klevertjes van de mutualiteit. (Liefst in een 

envelop met je naam erop)  
  

Leideeeeer ik heb mij bedacht?  
Bij annulatie zal het inschrijvingsgeld niet terug betaald worden, enkel in geval van ziekte, 
op vertoon van doktersattest of in geval van overlijden (van familielid) zal de helft van het 
inschrijvingsgeld terugbetaald worden. Wij zijn genoodzaakt deze maatregel te nemen 
vanwege ervaringen uit vorige jaren.   
  
Groeten, De Leiding!  
  
___________________________________________________________________________  
  
Het inschrijvingsformulier  
  
Hierbij verklaar ik ................................................................................................ (naam ouder) 
dat mijn zoon(s)/dochter(s) ....................................................................................... zal 
deelnemen aan het Groepsweekend van Scouts & Gidsen Sint Ursmarus Baasrode. Dit 
weekend zal doorgaan te Kasterlee van 27 tot 29 maart 2020. Hierbij betaal ik de som van 
50 euro/kind.    
  
  
 Handtekening ouders.  
  
  
  
  
  

 
  
  

  
  

    
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  


