GIVERWEEKEND
17-18-19 februari 2017
Beste ouders, givers,
De feestdagen zijn weer gepasseerd, hoog tijd om te beginnen
denken aan een weekend in dit tweede semester.
We kozen deze keer voor een prachtlocatie in Kaulille tussen de
weiden en bossen.
Wij kijken er alvast naar uit!
Hieronder volgt alle nodige praktische informatie.

Waar?
Delvenhof II
Rietweg 41
3950 Kaulille (Bocholt)

Vervoer
We willen dit weekend proberen te carpoolen. Dit is niet alleen een
makkelijke manier om ter plaatse te geraken, maar het is ook nog
eens leuk en goed voor het milieu!
Vertrek vrijdag 17/2
Carpool: 17u30 aan scoutslokalen
Rechtstreeks: 19u00 aan Delvenhof
Terugkomst zondag 19/2
Om 14u00 op de weekendlocatie, de carpoolers
zijn ongeveer om 15u00 terug op de scouts
Er zal vrijdagavond nog iets voorzien worden om te eten voor de
givers.
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Prijskaartje en hoe in te schrijven
Je kan mee op weekend voor 20 euro. Om je in te schrijven:
Schrijf je 20 euro over op BE51 9731 2926 5062 met mededeling
‘weekend givers – naam kind’ voor 28 januari ‘17.
Vul het inschrijvingsformulier in op de website voor 28
januari ‘17
Mocht het inschrijvingsgeld om de één of andere reden een
probleem vormen, mag je altijd de takleidster, Spitsvogel,
contacteren. Dit mag namelijk geen hindernis vormen om mee te
gaan.

Wat neem ik mee?
Slaapzak, kussen, matrasbeschermer, en kussensloop
Toiletgerief (tandenborstel, handdoek, stuk zeep, washandje,...)
4 paar kousen, 3 keer ondergoed
Pyjama
Dikke pull, regenjas
Scouts-T-shirt en Scouts-hemd (waar je best je naam inzet)
Reservekledij
Twee klassiekers: Je gezond verstand en je goede humeur
…

Indien vragen/problemen
Bij vragen of problemen kan u de takleidster (Spitsvogel/Hyndia
Jacobs) steeds bereiken via givers@leeuwkenslinden.be of
telefonisch op 0474 33 20 27.
Ook tijdens het weekend kan je ons op dat nummer bereiken.

Scoutsvriendelijke groeten,
De giverleiding,
Spitsvogel, Sika, Spreeuw, Markhoor, Beloega, Coëndoe
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