Beste leden en ouders,
Het is dit jaar eindelijk zover. We gaan met de hele
scouts op groepsweekend! Dit unieke evenement
vindt steeds plaats wanneer de groepsleiders aan
hun laatste jaar bezig zijn. Zoals jullie misschien al
hebben kunnen raden is het thema dit jaar:
BERNIEWOOD.
Bereid jullie al maar voor op een weekend vol glimmer, glamour, onmogelijke special-effects
en de meest onvoorstelbare stunts. We beginnen op vrijdag 17 februari en we sluiten dit
fantastisch weekend af op zondag 19 februari.
Het weekend zal plaatsvinden in het Hopper jeugdverblijf 3 Boomkensberg te Westmalle.

We verwachten jullie vrijdag tussen 18u15 en 18u45. Zo hebben we even tijd om alle
bagage te verwerken. Om 19u vertrekken we allemaal samen met de bus naar het
weekendhuis.
U kan uw filmster zondag komen ophalen in het weekendhuis vanaf 15u00.
Belangrijk!!! Voor dit weekend moet je jezelf inschrijven op onze website. Dit moet voor
zaterdag 4 februari. Zodat wij genoeg (dus niet te weinig, maar ook niet te veel) bussen,
eten en spelmateriaal kunnen voorzien.
Uiteraard verwachten we jullie allemaal verkleed alsof je recht van een filmset komt. De
leiding van iedere tak zal nog laten weten hoe je verkleed zal moeten zijn.
Wat neem je mee? Kijk snel op de ommezijde.
Tot dan!
De groepsleiding,

Wat nemen Berniewoodsterren altijd mee?















Spelkledij: broeken truien T-shirts
Ondergoed
Een goede regenjas
Twee paar schoenen: bottinnen en speelschoenen
Toiletgerei
Handdoek
Slaapzak
Knuffel
Hoofdkussen
Afwashanddoek (die waarschijnlijk niet meer terugkomt)
Zaklamp
Medicatie
Verkleedkledij
Perfect uniform (de kapoenen enkel hun das)

Belangrijk: Alle bagage moet in één zak passen. Uw kind gaat voor twee dagen op weekend,
niet 14 dagen op vakantie naar het regenwoud. Gelieve de omvang van de bagage binnen de
perken te houden zodat er plaats genoeg is voor de bagage van iedereen. Hang een stevig
naamkaartje/-plaatje/-sticker aan de zak van uw kind met vermelding van tak. Dan
verloopt het uitladen vlotter.
Wat neem je zeker niet mee:










Wapens
Mama’s en papa’s
Geld
Snoep (tenzij voor de leiding)
Slecht humeur
Horloges
Gsm’s
Alles wat lijkt op een rage (bakugan, tollen, flippo’s,
playstations, draagbare tv’s, ...)
Dure spullen (ook kleding)

Adres 3 boomkensberg:
Sint Pauluslaan 14
Westmalle 2390
Noodnummers: 04 787 39 784

04 994 84 539

voor meer nummers zie Gibersco

