EROPUIT
FEESTWEEKEND SCOUTSGROEP SINT-LEO
1/05/2020 – 3/05/2020

Hallo, mijn naam is Leo!
Sinds het eerste leerjaar ben ik lid bij de scoutsgroep Sint-Leo. Mijn oma en
opa zijn Leon en Leontien, de eerste leden ooit binnen deze
scoutsgroep. Ik heb heel veel vrienden in mijn tak en ik kom elke zaterdag
met plezier ravotten. Een paar weken geleden kwam ik te weten dat
scoutsgroep Sint-Leo in 2020 haar 100ste verjaardag viert.
Om mijn grootouders en de scoutsgroep trots te maken, zou ik graag een groot

feestweekend

organiseren waar ik jou wil bijhebben!
Ik kan niet alles alleen opzetten, dus ik hoop dat jullie mij hierbij willen helpen. Ik zorgde al voor een
weekendplaats, wat feestmuziek en allerlei feestattributen. De catering, feestversiering en de
bezoekers moeten nog in orde gebracht worden.
Ik waarschuw jullie alvast op voorhand: we zullen moeten opletten
voor Fred

de pretbederver! Je hoort het goed, hij bederft de pret! Een

tijdje geleden waren Fred en ik beste vrienden. We haalden streken
uit die niemand kon nadoen. Wij konden de wereld samen aan en
niemand kon ons verslaan!
Helaas is dit sinds de start van 2020 drastisch veranderd. Fred is van
de ene dag op de andere dag een pretbederver geworden! De grappen
die we vroeger uithaalden werden geen grappen meer, het werd echt
pestgedrag. Het begon allemaal bij mij… Hij kon me uren besluipen en dan plots, uit het niets, riep hij
“BOEEEE!!!” Ik schrok eens zo hard dat ik over een boomstam viel en mijn beide benen brak. Na mij,
begon hij dit pestgedrag toe te passen op de hele scouts! Ik vind het verschrikkelijk dat ik jullie niet van
hem kan beschermen! Hij moet dit stoppen!
Ik ben bang dat hij dit weekend zal verpesten, als we niet gauw te weten komen waarom hij zo plots
veranderd is. Ik wil graag terug vrienden worden en samen met Fred het

feestweekend kunnen

organiseren. Willen jullie mij hierbij helpen?
Via deze brief wil ik jullie allemaal uitnodigen om er samen met mij een onvergetelijk feestweekend
van te maken. Het weekend start op 1 mei 2020 en eindigt op 3 mei 2020. We zullen verblijven in het
Hopperverblijf Merkenveld (Merkemveldweg 15, 8210 Zedelgem).
Alle andere belangrijke informatie om mij te kunnen
helpen en er zelf helemaal klaar voor te zijn, vind je in
deze brief.
Hopelijk zie ik je dan?

Groetjes, Leo

De praktische regeling
Het weekend vindt plaats in het Hopperverblijf Merkenveld (Merkemveldweg 15, 8210 Zedelgem).
Afhankelijk van jouw tak spreken we ergens anders af om 18.00 uur. Hieronder vind je de verschillende
locaties per tak (en eventuele benodigdheden).


Zeehonden & Kapoenen

18.00 uur – Hopperverblijf Merkenveld (Merkemveldweg 15, 8210 Zedelgem)


Welpen & Wouters

18.00 uur – Groenestraat 112D, 8210 Zedelgem (Aldi)


Scheepsmakkers & Jonggivers

18.00 uur – Dorp (straatnaam), 8210 Loppem


Zeeverkenners & Givers

18.00 uur – Lodewijk Coiseaukaai 9-11, 8000 Brugge (Basis Westdiep) MET JE FIETS


Loodsen & Jin

18.00 uur - Dorp (straatnaam), 8210 Loppem MET IETS OP WIELTJES (GEEN FIETS)

Op zondag 3 mei 2020 nemen we afscheid van elkaar na een fantastisch weekend. Om 15.30u gaat de
grote sluiting door in Merkenveld. Ouders zijn dan welkom om deze bij te wonen en een stukje
verjaardagstaart mee te eten. 0m 16.00 uur is het weekend afgelopen.
Bij het vertrek moeten er enkele zaken geregeld worden. Hieronder kan u vinden wat u aan de leiding
dient af te geven:

Iedereen

Toelatingsstrookje (zie einde van deze brief)
Medische fiche (online)
Klevertje van de mutualiteit

+ 12-jarigen

Identiteitskaart

- 12-jarigen

Kids-ID

Wat heb je zoal nodig om op het feestweekend
te vertrekken?
Eetgerief:
Vork, lepel, mes, gamel of plastiek bord, beker én 1 keukenhanddoek.
Wasgerief:
Washandjes, tandenborstel en tandpasta, kam, …
Kledij:
T-shirts, warme pull, korte en lange broeken, ondergoed, regenkledij, kousen, stapschoenen, …
! Een wit T-shirt dat heel vuil mag worden!
Naamteken alstublieft alles en denk eraan dat alle kledij bedoeld is om in te spelen en te
ravotten.
Slaapgerief:
Pyjama, slaapzak, knuffelbeest, matje (geen veldbed!) (niet nodig voor de zeehonden en welpen), …
Zeker meedoen:
Jouw perfect uniform (Zeescouts/ Landscouts) dat je aanhebt bij vertrek en een fluo jasje dat je best
niet te ver wegstopt.
Niet meebrengen:
Juwelen, horloges, snoep!, iPod, iPhone, radio, bommetjes, sleutels, je lief…
Gsm’s heb je echt niet nodig! Je kan je gsm alleen maar verliezen!

Al deze spullen moeten in 1 draagbare tas passen waarbij een trekrugzak het handigst is. Het is de
bedoeling dat de rugzak zelf kan gedragen worden. Valiezen met handvat en wieltjes zijn not done!

Regels






Mensen die snoep of dure voorwerpen bijhebben, weten nu al dat die door de leiding in
beslag zullen genomen worden.
Respecteer je eigen en andermans slaap.
Respecteer je eigen en andermans materiaal. Draag ook zorg voor het materiaal dat je
belangeloos mag gebruiken van de scouts, dank u!
Draag altijd je das, herkenbaarheid is een noodzaak! En anders speel je hem toch maar kwijt.
We houden niet van sfeerverpesters, pesters, ongehoorzamen en luieriken!

Weekendprijs
De weekendprijs is gebaseerd op individuele kosten (eten, spelmateriaal, administratie,
weekendplaats) en groepskosten (benzine, verzekering, GEW) en is bedoeld om alle kosten die
gemaakt worden om een prachtig weekend te organiseren, te dekken.
De totale prijs bedraagt 35€. Het is heel belangrijk dat dit via het juiste rekeningnummer gebeurt.
Uw kind is pas ingeschreven na de betaling. Cash betalen is geen mogelijkheid.

Mogen we jullie vragen om het totale bedrag (€ 35) over te maken op volgend rekeningnummer
TEGEN 1 april 2020:
ZEESCOUTS SINT-LEO KAMPEN; BE27 7380 3756 3573
met de vermelding “Eropuit” + Naam + Voornaam + Tak
LANDSCOUTS SINT-LEO KAMPEN; BE45 0014 7653 3289
met de vermelding “Eropuit” + Naam + Voornaam + Tak
AXI-BONNEN : Wie wil kan voor dit weekend axi-bonnen van Stad Brugge gebruiken. Geef je bonnen af aan de leiding met vermelding
“EROPUIT” + naam. Je betaalt dan nog 35€ MIN de waarde van de axi-bonnen. Meer info op https://www.brugge.be/jeugd-axi-bon

Vragen?
Zeewolfjes – Amber Leys: 0491524932

Kapoenen – Malou De Laet: 0471288898

Zeepaardjes – Willem-Jan Leys: 0479 89 69 34
Dolfijnen – Lotte Buyl: 0471384906

Wouters – Lotte De Bruyne: 0494678271

Zeerobben – Marie Van Acker: 0471416131
Scheepsmakkers - Jacobe Verlinde: 0476307418

Jonggivers – Tristan Ryckaert: 0494221104

Zeeverkenners – Janne Creyf: 0491320288

Givers – Elien De Bruyne: 0471302434

----------------------------------------------------Toelatingsstrookje
Ik ……………………………………………………………………………………………………………. ouder/voogd* van
………………………………………………………………………………………………………… verklaar dat mijn zoon/dochter*
mag deelnemen aan het feestweekend van de Scoutsgroep Sint-Leo vanaf 1 mei 2020 tot en met 3
mei 2020.
(*schrappen wat niet past)
Datum:

Handtekening:

