GROEPSWEEKEND
22/04/2022-24/04/2022

SCOUTS KORTEMARK

Dit jaar gaan we eindelijk opnieuw op groepsweekend.
Wat houdt dit allemaal in?
22/04/2022 gaan we met heel de scouts de wereld gaan ontdekken. Onze jongste
ontdekkers (kapoenen, kabouters en welpen) worden vanaf 18u verwacht in het station van
LICHTERVELDE* om de trein van 18u36 te nemen. De oudste ontdekkers (jonggidsen,
jongverkenners, givers en jins) worden om 19u verwacht in het station van
LICHTERVELDE* om de trein van 19u36 te nemen.
24/04/2022 komen we met iedereen om 12u25 aan in LICHTERVELDE*.
Om de wereld te ontdekken moeten we veel van elkaars cultuur opsnuiven.
Kapoenen: Azië
Kabouters: Afrika
Welpen: Noord-Amerika
Jonggidsen: Zuid-Amerika
Jongverkenners: Australië
Givers: Antarctica
Akabe & Jins: Europa
Hoe kan je deelnemen aan deze ontdekkingsreis?
*Door de Google Forms (zie mail voor link) in te vullen en 30€ over te schrijven naar BE95
1030 2649 9458 met vermelding NAAM + TAK. Dit kan tot woensdag 20/04/2022.
*Om veilig te kunnen reizen is het van uiterst belang dat de individuele steekkaart dit
werkingsjaar gecontroleerd is (zie bijlage voor de handleiding). Dit wordt gecontroleerd
voor vertrek.
Extra:
*We vertrekken in het station van Lichtervelde omdat dit de duur van de treinrit halveert
*Kleren, sjaaltje, scoutshemd moeten genaamtekend zijn
*De locatie blijft een verrassing, maar gasten die later zouden toekomen of eerder weggaan
mogen steeds het adres vragen.
*Door een dubbele boeking van ons lokaal hebben wij last minut een nieuwe locatie
moeten zoeken. Hierdoor heeft de communicatie wat vertraging opgelopen. Onze excuses
hiervoor!
*Probeer alles in 1 zak te steken, voor de jongsten zal er transport voorzien worden voor
de valiezen maar om iedereen de kans te geven moeten we dit beperken tot 1 zak per
persoon.
Bij vragen of onduidelijkheden mag er steeds gestuurd/gebeld worden naar de takleiding,
de groepsleiding of een mail sturen naar info@scoutskortemark.be

Wat heb je hiervoor nodig?
Paspoort/kids-ID (wordt bij vertrek afgegeven aan de leiding)
Slaapzak
Matje
Kussen
Knuffeldier
Pyjama
Tandenborstel
Tandpasta
Haarborstel
Onderbroeken
Kousen
T-Shirts
Truien
Broeken
Stevige schoenen
Regenjas
Uniform
Fluojas
Washandje
Handdoek
Keukenhanddoek (2maal)
Verkleedkleren
Bord
Beker
Wat heb je niet nodig?
Bestek
Elektronica
Liefsjes
Snoep
Uurwerk
Gsm
Kameel
Krop sla

