www.juventazonhoven.be
INTERTAKWEEKEND 14, 15 en 16 NOVEMBER

Liefste leden en ouders,

Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 november gaan we op intertakweekend! Dat wil zeggen dat
we met alle takken op weekend gaan. Dit doen we maar één keer in drie jaar dus het is een
unieke ervaring in jullie scoutsloopbaan. Tijdens het weekend zullen we heel wat leuke tak – en
groepsactiviteiten doen. Het thema is een verrassing!

We verblijven dit jaar op het prachtige domein De Hoge Rielen in Kasterlee. Jullie worden daar (aan de grote
ingang) vrijdagavond om 20.30u verwacht, uiteraard perfect in uniform. Zondagmiddag om 12.00 u kunnen je
ouders jullie komen ophalen.

Kamphuisadres
Verblijfsdomein De Hoge Rielen
Molenstraat 62
2460 Kasterlee

Wat moeten jullie allemaal meenemen?
-

Een slaapzak, onderlaken en kussensloop of eigen kussen

-

Toiletgerief (tandenborstel en tandpasta, washandje, handdoek, zeep, …)

-

Proper ondergoed en sokken

-

Minstens één extra paar kleren

-

Een extra paar schoenen

-

Slaapkledij

-

Een regenjas

-

Een zaklamp

-

Klevertje van de ziekenfonds/Kids-ID/ID-kaart

-

Een fluovestje

-

En natuurlijk jullie uniform dat jullie vrijdagavond aanhebben!

Om jullie in te schrijven voor het weekend vul je onderstaand strookje in en geef je dat samen met €30 af in een
envelopje aan je takleiding. Bij hen kan je ook steeds terecht voor meer informatie over het weekend. Er zijn nog
twee activiteiten om dit te doen! (26 oktober en 9 november). Je mag alleen mee op intertakweekend als je al
ingeschreven (en dus ook verzekerd) bent. Voor een noodgeval tijdens het weekend kunnen jullie bellen naar Jonas
(0473

76

65

07).

Voor

vragen

in

verband

met

het

intertakweekend

mail

je

best

naar

hoofdleiding@juventazonhoven.be.

Een stevige linker,

De leiding
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voornaam & naam, tak: …………………………………………………………………………………. wil mee op het
intertakweekend van 14, 15 & 16 november en betaalt hier voor €30
Handtekening ouders:

