
 

“A Scout is never taken by surprise; he knows exactly what to do when anything unexpected 
happens.” ~ Robert Baden Powell 
 

eel  
 
 
Beste ouders 
Beste leden 
 
Zoals elk jaar is het de gewoonte dat de Sint - Tarcitiusscouts met de ganse groep op 

weekend gaat. Dit jaar hebben we een weekendplaats gereserveerd in Bree, van 
zaterdag 5  november tot zondag 6 november. In onderstaande brief kan u wat 
meer informatie terugvinden over dit weekend. 
 
Adres: De Melkweg 

Bergstraat 19 

3960 Opitter(Bree) 
 

De kapoenen en de welpen zullen zaterdagmorgen vertrekken omstreeks 10.00 uur 
aan het lokaal te Eikenvelden. Zij worden hiervoor om 9.45 uur aan het lokaal verwacht 
en zullen met auto’s gebracht worden. Er worden enkele ouders gevraagd om hen te 
vervoeren. Op zondag 6 november  om 16.00 uur eindigt het weekend en verwachten 
we ook enkele ouders om ons terug naar Geel te brengen. 

 
De jongverkenners en verkenners zullen per fiets naar Bree rijden en worden 
hiervoor verwacht zaterdag om 9.15 uur aan het lokaal te Eikenvelden zodat zij tegen 
9.30 uur zeker kunnen vertrekken richting Bree. Breng natuurlijk allemaal een fiets mee 
die goed in orde is! Terugkomst is voorzien op zondag 6 november omstreeks 16.30 
uur. (Kan natuurlijk ook iets later of vroeger zijn) 
 

Wat neem je allemaal mee op weekend? 
 Lunchpakket voor zaterdagmiddag (inclusief een drankje) 
 Bestek, gamel en beker 
 Slaapzak  

 Wasgerief (tandenborstel + tandpasta, handdoek, washandje, … ) 
 Kledij om te ravotten voor het weertype dat men voorspelt. Denk ook zeker 

aan een warme trui en een lange broek, want we zullen een avond buiten 
doorbrengen! Ook regenkledij kan zeker van pas komen. 

 Scoutsuniform (graag aandoen bij vertrek) 
 Zaklamp 
 Keukenhanddoek 
 Kapoenen, welpen en JVK’s: bedovertrek (voor deze takken zijn er bedden 

op het lokaal) 

 VK’s: matje (helaas zijn er niet voldoende bedden aanwezig voor onze 
oudste tak) 

 
Inschrijven doe je via de inschrijvingsmodule op de site. De inschrijving is pas compleet 
als het inschrijvingsgeld, €25, op het rekeningnummer  BE45 4144 1830 8189 wordt 

gestort. Zowel de overschrijving als de inschrijving via het formulier op de site is 

verplicht. De deadline voor de inschrijving is vrijdag 28 oktober. 

 
Hopelijk allemaal tot dan 
De Leiding 
 

Belofteweekend 2016 


