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K2 zoekt K3: scheepsmakkerweekend 2021
Lieve scheepsmakkers,

Jullie hebben ongetwijfeld al gehoord dat Klaasje K3 verlaten heeft. Hoe
jammer we dit ook vinden, dit betekent wel dat er een plaatsje vrijkomt bij
onze geliefde meidengroep! Jullie maken allemaal kans om de nieuwste
aanwinst van Gert Verhulst te worden.

Dit jaar heeft de zoektocht echter een speciaal kantje: hij gaat namelijk door
in het verre Zuid-Korea! Jullie zullen tegen elkaar in verschillende spelletjes.
Maar let op: zorg ervoor dat je niet geëlimineerd wordt, de gevolgen zijn
dra-ma-tisch.

De boodschap is dus duidelijk: schaaf je Zuid-Koreaans bij, leer alle K3liedjes van ‘Alle kleuren’ tot ‘1000 luchtballonnen’ en oefen de hippie shake
op je kamer. De jury zal streng zijn!

Wat heb je zoal nodig om op weekend te vertrekken?
Eetgerei:
Vork, lepel, mes, gamel of plastiek bord, beker én 1 keukenhanddoek.
Wasgerief:
Washandjes, tandenborstel en tandpasta, kam, etc.
Kledij:
T-shirts, warme pulls, korte én lange broeken, ondergoed, regenkledij, kousen, stapschoenen
Naamteken alstublieft alles en denk eraan dat alle kledij bedoeld is om in te spelen en te ravotten en
dus vuil kan worden.
Slaapgerief:
Pyjama, slaapzak, matje (geen veldbed!), knuffelbeest, etc.
Zeker meedoen:
Je verkleedkledij die je bij vertrek aanhebt, een fluo jasje die je best niet te ver wegstopt.
Je das. Een wit T-shirt
Niet meebrengen:
Juwelen, horloges, snoep!, iPod, iPhone, radio, bommetjes, sigaretten, alcohol, sleutels, je lief, …
Gsm’s heb je echt niet nodig! We pakken ze toch af!

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!
Kom alsjeblieft niet af met elvendertig verschillende zakjes!

Vergeet ook niet dat er gebruik gemaakt kan worden van AXI-bonnen! De bonnen zijn
bestemd voor Brugse kinderen tussen 3 en 18 jaar en er kan mee betaald worden in elke
jeugdvereniging, op jeugdkampen, activiteiten van de jeugddienst en in de Brugse
buitenschoolse kinderopvang.
Geef deze af in een GENAAMTEKENDE ENVELOP aan één van de leiders van de tak waar
jouw zoon/dochter inzit. Zij zorgen ervoor dat ze bij de juiste persoon terechtkomen.

De praktische regeling
We spreken af om 19u aan de voorkant van het station van Brugge op vrijdag 29 oktober.
Op zondag 31 oktober nemen we afscheid van elkaar na een fantastisch weekend om 17u aan de
voorkant van het station van Brugge. Bij het vertrek moeten er enkele zaken geregeld worden.
Hieronder kan u vinden wat u aan de leiding hoeft af te geven:
Toelatingsstrookje
Iedereen
Medische fiche indien u dit niet online heeft ingevuld
Klevertje van de mutualiteit
Identiteitskaart
+ 12-jarigen (12-, 13- en 14-jarigen)

- 12-jarigen (11-jarigen)
Kids-ID

Regels






Mensen die snoep of dure voorwerpen bijhebben weten nu al dat die zullen worden
afgepakt.
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 zullen zeker optreden tegen sfeerverpesters, pesters, ongehoorzamen, luieriken en
mensen die het niet nodig vinden om actief deel te nemen aan een spel.

Weekendprijs
De weekendprijs is gebaseerd op individuele kosten (eten, spelmateriaal, administratie, trein en
weekendplaats) en groepskosten (benzine, verzekering, GEW) en is bedoeld om alle kosten die
gemaakt worden om een prachtig weekend te organiseren, te kunnen dekken.

Groepskosten

€ 3 p.p.

Individuele kosten

€ 32 p.p.

Totaal

Heel belangrijk dat dit via dit rekeningnummer gebeurt.
Uw kind is pas ingeschreven na de betaling.
Cash betalen is geen mogelijkheid.

€35

Mogen we jullie vragen om het totale bedrag (€35) over te maken op volgend rekeningnummer
TEGEN 26 oktober 2021: SCHEEPSMAKKERS SINT-LEO; BE41 7370 5109 6310 met de vermelding
Naam + Voornaam + Weekend 2021

Wet
Een scheepsmakker is een eerlijk en blij kameraad
Hij doet mee en zet zich in
Hij wil winnen maar kan ook verliezen
Hij is een opmerkzaam ontdekker
Hij leeft oprecht tegenover God
Hij is fijn in zijn optreden
Hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt
Hij helpt graag waar hij kan

Vragen?
Janne Tuts: 0493103517
Marie Van Acker: 0471416131
Pieterjan Grymonprez: 0472401613
Michiel Tanghe: 0493306090
Stan David: 0471400223
Emile Saelens: 0468282533
Artur Noë: 0472527403

Toelatingsstrookje
Ik ……………………………………………………………………………………………………………. ouder/voogd* van
………………………………………………………………………………………………………… verklaar dat mijn zoon/dochter*
mag deelnemen aan het kennismakingsweekend van de scheepsmakkers vanaf 29 oktober tot en
met 31 oktober 2021.
(*schrappen wat niet past)
Datum:

Handtekening:

