
	  

	  

	  

	  

	  

Paasweekend VG  
Beste ouders, verkenners en gidsen,  

Proficiat!! Jullie zijn geselecteerd om even van alle schoolstress te ontsnappen en te 
genieten van een verwenweekend. Heb je zin om 2 dagen lang te genieten van volledige rust 
op een toplocatie? Ga dan mee met ons op weekend! We zullen het begrip ‘genieten’ 
heruitvinden en vooral onze innerlijke rust terugvinden. Op die manier zullen we op zondag 
volledig ZEN terugkeren. 

 

Waar en wanneer?  
Het paasweekend vindt plaats van vrijdag 25 tot zondag 27 maart 2016 in Alveringem: 

	   De Ruischaard 
 Beverenstraat 88 

8691 Leisele 
 

Vertrek: We spreken vrijdag met z’n allen af om 18u30 op het scoutsterrein in perfect 
uniform. Vergeet jullie identiteitskaart, SIS-kaart of eventuele medicatie niet!  

Aankomst: We sluiten het weekend zondagmiddag om 14u30 af op het scoutsterrein. 

 

 

 

 



Wat neem ik mee?  

• Slaapgerief: Matrasovertrek, kussensloop, slaapzak, kussen, pyjama, …  
• Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, …  
• Verkleedkledij: groene T-shirt en zwarte (trainings)broek zijn VERPLICHT 
• Voldoende kledij en schoenen 
• Zaklamp 
• Keukenhanddoeken (eetgerief is enkel BESTEK nodig) 
• Medicatie: Indien er medicatie moet genomen worden, gelieve deze dan af te geven 

bij vertrek.  
 

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   
 
Wij vragen om ten laatste op zaterdag 19 maart in te schrijven voor het weekend. 

Omwille van afschaffingen is onze weekendplaats niet meer bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Hierdoor moeten wij zelf een bus inleggen die ons vanaf het terrein naar de 
weekendplaats zal brengen. De prijs van het weekend is hierdoor uitzonderlijk €5 duurder. 

Inschrijven kan je doen door naar www.deleeuwerik.org te surfen. Bij de kalender van de 
VG’s kan je doorklikken naar het onderdeel ‘paasweekend VG’s’, daar vind je een link naar 
het online inschrijvingsformulier én de medische fiche. 
	  

	  


