
	  

	  

	  

	  

	  

Herfstweekend VG  
Beste ouders, verkenners en gidsen,  

Het scoutsjaar is al even begonnen, dus het wordt tijd om te beginnen dromen en 
watertanden van het jaarlijkse herfstweekend. Maak je borst maar nat en haal jouw 
brakkenkledij en hippiebroeken maar vanonder het stof, want tijdens dit weekend vindt er 
een ultieme ‘battle’ plaats tussen de hippies en de brakken.   

 

Waar en wanneer?  
Het herfstweekend vindt plaats van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1 november in 
Hofstade bij Aalst: 

	   Scouts Hofstade 
Nederhase z/n 
9308 Hofstade – Aalst 
 

Vertrek: We spreken vrijdag met z’n allen af om 17u50 aan het station van Eeklo in perfect 
uniform. Vergeet jullie identiteitskaart, SIS-kaart of eventuele medicatie niet!  

Aankomst: We sluiten het weekend zondagmiddag om 15u30 af op het scoutsterrein. 

 



Wat neem ik mee?  
Aangezien er geen camionette is, zullen  de VG’s hun bagage zelf moeten meenemen op de 
trein. Zorg er dus voor dat jullie gerief in een hike-rugzak past.  

• Slaapgerief: luchtmatras, slaapzak, kussen, pyjama, …  
• Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, …  
• Verkleedkledij: hippie of brakke 
• Voldoende kledij en schoenen 
• Zaklamp 
• Keukenhanddoeken (eetgerief is NIET nodig) 

Laat gsm/smartphone, waardevolle voorwerpen, wapens, snoep, ed. thuis. Jullie zullen deze 
niet nodig hebben!  

Contact  

Takleider (TL) Assistent-takleider (ATL) 
 

Naam: Nicolas Aldeweireldt 
Totem: Saki 
Gsm-nr.: 0499 11 27 97 
 

Naam: Jana De Reu 
Totem: Barasinga 
Gsm-nr.: 0472 91 67 46 

 

Inschrijven   
 
Aangezien de VG’s zullen worden opgedeeld in twee groepen ( de ‘brakken’ en de hippies) 
vragen wij, om praktische redenen, om uiterlijk 17 oktober 2015 in te schrijven.  

Op die manier kan de leiding de VG’s tijdig op de hoogte brengen tot welke groep zij behoren 
en kunnen de VG’s hun outfit samenstellen.  

Inschrijven doe je door 35 euro, vergezeld van de medische fiche en onderstaande 
inschrijvingsstrook, af te geven aan de VG-leiding. Deze medische fiche is tevens terug te 
vinden in bijlage.     

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ouder/voogd..................................................................................................................... geeft 
de toestemming aan haar/zijn dochter(s)/zoon(s) 
............................................................................... om deel te nemen aan het V/G weekend 
georganiseerd door “De Leeuwerik 226e, FOS Eeklo”. Dit kamp gaat door in Hofstade van 30 
oktober tot en met 1 november 2015.   
 
                                                                                               Handtekening ouder/voogd 


