KERSTWEEKEND 2018
Om de mooie traditie in ere te houden, gaan we dit jaar weer met alle takken
op kerstweekend. Drie dagen vol plezier met heel Sint-Michiel op De Brink in
Herentals. (Bosbergen 1, 2200 Herentals). Dit jaar zal het kerstweekend terug
doorgaan in het weekend van vrijdag 21 tot en met zondag 23 december.
Kostprijs: 21 euro, en vanaf het derde kind krijgt u 50% korting. Dat wil
zeggen: 1e kind 21 euro, 2e kind 21 euro, 3e kind 10,5 euro….
Start: vrijdag 21 december om 19.00u aan de parking van Aldi (Nieuwe
Kaai). We vertrekken samen richting Herentals. Voor het vervoer willen we
graag beroep doen op bereidwillige ouders in de vorm van carpooling. Als
je rechtstreeks komt, gelieve dan niet vóór 20.00u op De Brink te zijn. Zo
heeft de leiding de tijd om de kamerverdeling in goede banen te leiden.
Einde: zondag 23 december kan iedereen opgehaald worden om 13.00u op
De Brink in Herentals. Probeer ervoor te zorgen dat er ook op de terugweg
samen gereden wordt.
Meenemen
• Onderlaken en kussensloop (belangrijk!) we slapen op bedden.
• Slaapzak
• Voldoende kleding (ook voor ‘s avonds)
• Slaap- en wasgerief
• Regen- en sneeuwkledij
• Keukenhanddoek
• Siskaart/Kids ID en eventuele medicatie met bijhorende instructies
• De kapoenen, welpen en deugnieten brengen SLOEFEN mee!
• Eventuele extra's gevraagd door de takleiding
Betaling:
Per overschrijving te doen voor zaterdag 15 december 2016
Rekeningnummer: BE70 0011 8597 3025
Lucas Verstraete
Scouts Sint-Michiel
Kongostraat 148 bus 1, 2300 Turnhout
Met als mededeling:
- de naam van uw kind
- de tak (kapoen=K, welp=W, jonggiver=JG, deugniet=D, giver=G, jin=J)
De groepsleiding helpt graag bij vragen:
groepsleiding@scouts-sint-michiel.be
GSM Hanne: 0487/471314
GSM Lucas: 0489/421058
GSM Wolf: 0468/237551
Met tak-specifieke vragen kan u terecht bij de takleiding.
Hanne, Lucas en Wolf
Groepsleiding
Scouts Sint-Michiel

