Hoi gids en ouder(s)/verzorger(s),
Binnenkort staat het derde gidsenweekend van dit seizoen gepland en wel op zaterdag 21 en zondag
22 mei! Tijdens dit weekend hebben we een sportweekend samen met gidsen en verkenners van
verschillende scoutingverenigingen, georganiseerd door Scouting AZG uit Waalwijk. Tijdens dit weekend
zijn we dus niet in Boekel. We gaan al enkele jaren naar dit sportweekend en voorgaande jaren was het
een zeer geslaagd en gezellig weekend en behoorden we zelfs tot de medaillewinnaars! Tijdens het
weekend zijn er handbal-, voetbal- en trefbaltoernooien en zijn er individuele sporten als verspringen,
hoogspringen, boogschieten en kanoën. Maar op het weekend zal niet alleen maar worden gesport, ook
zullen we gaan zwemmen, is er een kampvuur en karaoke.
Het weekend telt één overnachting. De gidsen zullen in grote tenten slapen, dezelfde als op het kamp.
De kosten voor het weekend zijn verrekend in de contributie. Tijdens het weekend zal wel een kraampje
met snoep staan. Hiervoor mogen de gidsen eventueel wat zakgeld (maximaal vijf euro) meenemen. Wij
zorgen uiteraard voor eten en drinken, neem zelf wel een lunchpakketje voor zaterdagmiddag mee!
Tijdens het weekend heeft elke groep hetzelfde shirt. Hiervoor hebben de gidsen tijdens een eerdere
clubavond eigen t-shirt gemaakt met een ´´Gidsen Boekel´´ opdruk er op.
We verzamelen op zaterdagmorgen om 9u in volledig uniform bij de blokhut, vanwaar we met auto’s
naar Waalwijk gaan. Op zondagmiddag zullen we tussen 16u en 18u weer in Boekel zijn. De gidsen
kunnen dan vanuit de blokhut naar huis bellen.
Met vragen kun je natuurlijk bellen met iemand van de leiding.
Bagagelijstje
¨ matje, slaapzak, kussen en eventueel extra deken (we slapen in tenten, dezelfde als op kamp)
¨ pyjama
¨ voldoende ondergoed en sokken
¨ lange broek
¨ korte broek
¨ T-shirts
¨ warme trui
¨ regenkleding
¨ handdoek & washandje
¨ toiletspullen: tandenborstel, tandpasta, shampoo, kam, etc.
¨ sportkleding en sportschoenen
¨ zwemkleding en badhanddoek
¨ rugzak voor zwemkleding
¨ het zelfgemaakte Gidsen Boekel t-shirt
¨ uniform (heb je zaterdag aan bij vertrek)
¨ plastic tassen voor de vieze/natte was
¨ bord, mok & bestek
¨ zaklamp
¨ eventueel zakgeld (maximaal vijf euro)
¨ lunchpakketje voor zaterdagmiddag
¨ en niet te vergeten: een goed humeur!
Groetjes,
Tom, Jeroen, Manon & Daniëlle

