
GROEPSWEEKEND 2015  

Beste leden en ouders 

Het is eindelijk weer zover, ons superfantastisch groepsweekend komt er weer aan! Wij hopen alvast 

dat iedereen er klaar voor is! In deze brief volgt wat meer informatie. 

 

Ons weekend gaat door van 27 februari tot 1 maart te Koksijde. Het thema van het groepsweekend 

is Hawaïaanse piraten dus zorg dat jullie allemaal toffe en passende verkleedkleren bij hebben. 

 

We verwachten jullie allemaal, in uniform, op vrijdag 27 februari om 18.00u aan de Karakol. Net als 

vorig jaar zullen er twee grote bussen klaarstaan om iedereen naar onze bestemming brengen. Wees 

zeker op tijd of we vertrekken zonder je! 

Zondag 1 maart rond 16.30u zullen we daar, uitgeput maar voldaan van de toffe spelletjes en het 

lekkere eten, terug aankomen! 

De weekendprijs bedraagt €37 per persoon. Gelieve dit bedrag voor 24 februari te storten met 

vermelding van naam + tak + groepsweekend. (BE49 7330 0058 6171) Wij vragen om zeker voor deze 

datum te storten zodat we alles kunnen voorzien voor het juiste aantal personen. 

 

Wat moet je allemaal meenemen: 

 Slaapzak, matrasovertrek en eventueel kussen en kussensloop (niet aanwezig ter plaatse) 

 Keukenhandoek 

 Wasgerief, zodat we toch niet te hard stinken (tandenborstel, tandpasta,...) 

 Pillamp 

 Uniform (aandoen bij vertrek) 

 Voldoende warme kleren voor nat en droog (zet je naam overal op) 

 Pyjama en knuffelbeer 

 Verkleedkleren 

 …  

 

 

Vragen? 

Mail de groepsleiding op  groepsleiding@21ste.be  of bel ons op het nummer: 

 

Mathias Poppe    Katoo Ruymaekers  Britt Poppe 

0473/445.145   0479/557.866   0476/701.452 

 

Ook tijdens het groepsweekend kan u ons  in noodgevallen steeds bellen op deze nummers. 

 

 

Ik………………..................................………ouder van…………….....................................……..verklaar dat mijn 

zoon/dochter mee mag op scoutsweekend te Koksijde  van 27/02/2015 tot 01/03/2015. 

 

Handtekening: 

 

Gelieve dit strookje samen met je SIS-kaart vrijdag voor vertrek af te geven aan je 

takleiding! Indien je dit scoutsjaar nog geen medische fiche hebt afgegeven of er iets 

belangrijks in gewijzigd is, bezorg je die (liefst reeds voor het weekend) aan je takleiding. 


