
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Op Een 
Onbewoond    Eiland 

 
Groepsweekend '22 



Hello allerliefste leden, 

 
EIN-DE-LIJK nog eens een groepsweekend, het allerleukste en zotste 

weekend van het jaar! We kunnen niet genoeg benadrukken hoe hard we 

hiernaar uit kijken... 

 
In ieder geval: WELKOM op het onbewoonde eiland van scouts 4811. 

We hebben ontdekt dat er een aantal problemen zijn op het eiland. De vissen 

zijn hun vinnen kwijt, de piraten zijn hun ooglapjes kwijt, de koralen zijn hun 

kleur verloren, al het zand zijn stenen geworden, het zeewater is groen 

geworden enzovoort enzovoort. Zoals je leest, GROTE problemen. Maar wat 

het allergrootste probleem betreft, is dat het eiland zal overstromen... 

Hierdoor zullen er allerlei diersoorten uitsterven. Maar gelukkig zijn we er op 

tijd bij en kunnen we er nog iets aan doen (hopelijk!!!!). We moeten 

gezamenlijk op zoek gaan naar een oplossing of anders verdwijnt ons 

onbewoond eiland en is er geen plaats meer voor onze prachtige flora en 

fauna. Dat zou  verschrikkelijk zijn en willen we zeker vermijden. 

 
We kunnen jullie hulp heel erg hard gebruiken en wie weet als alles goed 

loopt, zitten we op het einde van het weekend op ons prachtige eiland... 

Hopelijk komen jullie aaaallemaal mee om er een lap op te geven! 

Heel veel groetjes, knuffels, en bellenblaaskusjes, 

De leiding 
 
 
 
 



 
 

Praktische info 
 
 

Waar & wanneer 

Het groepsweekend zal dit jaar doorgaan van vrijdag 18 tot zondag 20 februari. We 

spreken samen op het scoutslokaal af in perfect uniform om 17u30 en vertrekken 

dan naar Jeugdverblijfcentrum De Royer Brem, Harmonieweg 35 in Oudsbergen met 

de bus. 

We zullen dan zondag om 14u30 aankomen aan het scoutslokaal. Na het 

aantreden mag iedereen weer huiswaarts keren. 

 
Inschrijving 

Inschrijven doet u via het inschrijvingsformulier op de website 

(http://scouts4811.be/tak/groep/inschrijving-groepsweekend-22) en een betaling van 

het weekendgeld. U kan uw kind tot en met dinsdag 15 februari inschrijven. De 

weekendprijs bedraagt €45 per lid. Dit komt neer op €30 weekendgeld en € 15 

voor de busrit. 

Indien u om praktische redenen liever zelf met de auto gaat, dient dit tijdig 

aangegeven te worden door middel van het inschrijvingsformulier op de website. 

Leden die niet met de bus meerijden betalen €30. De inschrijving is pas definitief na 

de betaling van het weekendgeld en dient voor 15 februari gestort te zijn op 

BE30 0688 9815 0511 met vermelding: “Groepsweekend 22 + naam en voornaam 

lid". Gelieve extra aandacht te besteden aan deze mededeling aangezien bij een 

foute mededeling de kans bestaat dat de betaling niet teruggevonden kan worden. 

 
Medische fiche 

We zouden willen vragen om de medische fiche van uw kind nog eens na te kijken en 

aan te passen indien nodig. De stappen die u hiervoor dient te nemen, staan 

beschreven op onze website of via volgende link: 

http://scouts4811.be/tak/groep/individuele-steekkaart 

 
Contactgegevens leiding 

Mochten jullie nog vragen hebben over het weekend, gelieve dan contact op te 

nemen met de groepsleiding via een mailtje naar groepsleiding@scouts4811.be. 

Tijdens het weekend kan u in noodgevallen ook steeds de leiding bereiken. 

Telefoonnummers per tak zijn te vinden op de website. 

http://scouts4811.be/tak/groep/inschrijving-groepsweekend-22)
http://scouts4811.be/tak/groep/individuele-steekkaart
mailto:groepsleiding@scouts4811.be


 

Wat neem je mee? 
 
 

Slaap gerief 

Slaapzak  

kussen 

Matje/matras/veldbed 

dekbedovertrek  

Knuffel 

 
Schoeisel 

Speelschoenen 

(Laarzen) 

Pantoffels 

 
Toiletgerief 

Tandenborstel 

Tandpasta 

Handdoek 

 
Kledij 

Perfect uniform 

Truien 

T-shirts 

Korte en lange broek 

Sokken 

Onderbroeken 

 

 
Allerlei 

Mondmasker 

Zaklamp 

Strip 

Identiteitskaart 

Speelkaarten 

 
Wat neem je NIET mee? 

Kilo's snoep  

Je mooiste kledij 

Je huisdier 

Een slecht humeur 

iPods, iPads, gsm's en andere dure 

spullen die alleen maar kapot kunnen 

gaan op een scoutsweekend. 

 

 

Verkleedkledij 
 
 

 

Kapoenen: matrozen 

Welpen: zeemeermannen- en minnen 

Wolven: piraten 

Jonggivers: zeedieren 

Givers: Titanic 

Jins: tropisch fruit 
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