
Beste scout & ouder! 

 

Het groepsweekend gaat dit jaar door van vrijdag 2 maart tot zondag 4 maart. We verwachten 

ALLEEN de jins vrijdag om 18.30u aan ons scoutslokaal. De jins kunnen met de leiding en fouriers 

meerijden.  

De kapoenen, welpen, jong-verkenners en verkenners worden zaterdag omstreeks 10.00u verwacht 

aan het lokaal in Hulshout. Graag hadden we de hulp gehad van enkele ouders die iedereen naar 

Hulshout kunnen vervoeren. Het adres is Beekstraat 23, 2235 Hulshout, chiro Westmeerbeek.  

Zondag kan je om 11h00 je scout op die plaats komen ophalen. Onderaan vind je een plannetje met 

de weg naar het lokaal.  

De kapoenen worden zullen ons vergezellen van 10u00 tot 17u00. 

 

Hier een aantal dingen die je moet meenemen. Zet zeker je naam op je spullen zodat er niks verloren 

gaat. 

✓ Veldbed of matje, slaapzak en kopkussen 

✓ Handdoek en washandje  

✓ Tandenborstel en tandpasta  

✓ Zeep  

✓ Zaklamp  

✓ Pyjama en je favoriete knuffelbeer  

✓ Proper ondergoed, onderbroeken, onderhemdjes, kousen  

✓ Propere kleren, naargelang de weersvoorspelling. Kleren die vuil mogen worden natuurlijk.  

✓ Regenjas  

✓ Reserveschoenen  

✓ Keukenhanddoek  

✓ Beker  

✓ Bestek  

✓ Gamel 

✓ €15 in envelop met naam erop, te betalen aan de leiding van jouw tak bij vertrek  

We nemen geen elektronische spullen mee. (Dus geen ipad’s, gsm’s, horloge’s,…) 

Snoep en frisdrank laat je ook thuis. 

Om te weten hoeveel eten onze fouriers moeten maken, willen we jullie vragen om een seintje 

te geven aan je leiding van je tak als je mee gaat. Dit kan door te mailen naar onderstaande 

emailadressen of door te sms’en naar onderstaande telefoonnummers. Vermeld voor- en 

achternaam! 

Tot dan! 

 

Kapoenen:  Jasper Van Den Bosch  vandenbosch.jasper@gmail.com  0491/550.523 

Welpen: Lode Diels   lode.diels@hotmail.be   0470/867.452   

JV’s:   Lorenz Lauwers   lauwerslorenz@hotmail.com   0478/097.040 

VK’s:   Flor Van Den Eynde  flor.vandeneynde@hotmail.com  0496/544.612 

Jins:   Wouter Belmans   belmans.w@gmail.com   0488/966.909 

 

 



 

 

Wegbeschrijving 

 

 

▪ Ga naar de ring van Herentals en sla af naar de Geelseweg/N13 

(A). 

▪ Ga rechtdoor op de Aarschotseweg/N152. 

▪ Neem de eerste afslag op de rotonde richting Mechelen, Heist-op-

den-Bergn Hulshout (B). 

▪ Sla linksaf naar de Jozef Michielstraat (C). 

▪ Sla rechtsaf naar de Dieperstraat (D). 

▪ Sla rechtsaf naar de Beekstraat (E). Het lokaal ligt aan uw 

rechterzijde (waar uw rechterspiegel zich bevindt). 
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