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In 2007 werd een uitzonderlijk concept bedacht: een weekend vol spel en plezier voor jong en oud, hét 

familieweekend! Ondertussen zijn we 11 jaar later en zijn we toe aan de 5de editie! We zijn zeker van plan om 

er weer een onvergetelijk weekend van te maken.  

Vorige weekend waren we met meer dan 180 aanwezigen! Helpen jullie om dit jaar meer dan 200 aanwezigen 

te hebben? Leggen we Facebook na afloop plat met alle leuke herinneringen? Eet er iemand dit jaar meer 

hotdogs op de quiz? Kom mee, ontdek het allemaal en verbreek mee alle records!  

 

Wat staat er op de planning?  

Echte scoutsspelen, afgewisseld met voldoende vrije momenten. De ideale gelegenheid om dichter bij elkaar te 

komen op een speelse en vooral plezante manier. Alvast een kleine tip: een dagje verlof na dit weekend kan 

zeker welkom zijn. 

We vertrekken vrijdagavond na het avondeten en sluiten, moe maar voldaan, af op zondag na het 4-uurtje 

zodat iedereen tegen het avondeten thuis is. We voorzien ook de mogelijkheid om pas zaterdag tegen de 

middag aan te sluiten. Vanaf dan vliegen we er allemaal samen volledig in.  

Dit jaar gaan we terug in de tijd! Het thema zal 80’s en 90’s zijn. Hou jullie dus zeker niet in om in jullie (ouders) 

kleerkast te snuffelen en zo goed mogelijk verkleed te komen!  

Hoe wordt het vervoer geregeld? 

Ook dit jaar zullen we op vrijdagavond een bus inleggen om iedereen tot in Geel te krijgen. We spreken op een 

handige plaats af waar iedereen zijn wagen kan parkeren. Zondag vertrekken we na afloop allemaal samen 

terug richting Hoboken om rond 18u aan de parking te staan. De exacte vertrekuren van de bussen worden na 

de inschrijvingen gecommuniceerd. Zo kunnen we de bussen zo optimaal mogelijk gebruiken.  

Het is ook mogelijk om zelf met de auto te komen, maar we moedigen aan om met de bus te komen om het 

scoutsgevoel te vergroten.  

         



 

Waar gaan we naartoe?  

We verlaten onze vertrouwde Berkenrodelei en trekken dit jaar naar Jeugdheem Zonnedauw in Geel. Een groot 

domein, exclusief voor onze groep. 

We voorzien voor iedereen een bed in een slaapkamer of slaapzaal. Enkel wanneer er overweldigend veel 

mensen meegaan zullen de (Jong)Givers een matje of veldbed moeten voorzien. Indien nodig wordt dit zeker 

tijdig doorgegeven. Dit jaar zijn het voornamelijk grote slaapzalen, dus een extra scoutesk gevoel. 

                   

Mogen leden ook zonder ouders mee? 

Hopelijk komen er zoveel mogelijk ouders meegenieten van een weekendje scouting maar uiteraard willen we 

geen leden achterlaten. Vanaf Jonggivers mogen alle leden zonder problemen meekomen zonder ouders. Voor 

de jongere takken vragen we om zelf andere ouders aan te spreken die zich over uw kinderen willen 

ontfermen. Geef ons zeker een seintje moest dit laatste een probleem zijn. 

Wat is de kostprijs? 

In onderstaande prijzen zit een comfortabel bed, verzekering, vervoer, ontbijt (2x), middagmaal (2x), 

tussendoortjes en een warme maaltijd. Tijdens de maaltijden worden er voldoende dranken voorzien. Drank op 

andere tijdstippen van de dag zijn apart te verkrijgen aan democratische prijzen. 

 Volwassenen   € 45 

 Kinderen (6 – 18j)  € 40 

 Kinderen (3 – 5j)   € 30 

 Kinderen (0 – 2j)    €   0 

Als u pas zaterdag tegen de middag aansluit betaalt u 5 euro minder per persoon. 

Ik ben verkocht! Hoe schrijf ik mij in? 

Inschrijven kan via onze website Scoutinghoboken.be 

Of geef het bijgevoegde inschrijfstrookje af aan iemand van de leiding en schrijf het inschrijvingsgeld over op 

onze groepsrekening BE30 7785 9797 1511. Inschrijven kan tot woensdag 14 februari. Betalen moet ten laatste 

tegen zondag 18 februari. 

Ben je nog niet volledig overtuigd? Hoor gerust eens rond bij ouders of leden die al zijn mee geweest. Die 

zullen beamen dat dit een onvergetelijk weekend is voor jong en oud! 

Indien je geen volledig weekend aanwezig kan zijn of u nog vragen heeft dan mag u ons steeds mailen via 

Familieweekend@scoutinghoboken.be of spreek gerust iemand aan na de vergadering. 

         



Inschrijving Familieweekend 2018 
 
Familienaam _________________________________________________________ 

Adres  _________________________________________________________ 

Mail  _________________________________________________________ 

Telefoon _________________________________________________________ 

 

Aantal volwassenen  ________ x € 45 

Aantal kinderen 6 – 19j  ________  x € 40 

Aantal kinderen 3 – 5j  ________ x € 30 

Aantal kinderen 0 – 2j  ________  x €   0 

 
Vervoer    
Gelieve aan te duiden vanaf wanneer jullie kunnen vertrekken. We communiceren de exacte vertrekuren van de 
bussen zo snel mogelijk na de inschrijvingsperiode. Vervoer met de bus is voor iedereen inbegrepen in de prijs. 

 
Vrijdag O vanaf 19u  Zaterdag  O eigen vervoer (tot 12u) 
 O vanaf 20u  € -5 pp.       
 O eigen vervoer (tot 22u)    
  
 
Namen scoutsleden  
vul hier de namen in van de personen die als lid zijn ingeschreven bij Scouting Hoboken 

 

   

   

   

 
Familienamen kamer delen    ________________________________________________________ 
Indien u een voorkeur heeft voor de verdeling van de kamers dan mag u hier de familienamen schrijven van de 
families met wie u graag op de kamer ligt. Er zijn veel grote slaapzalen dus de meeste gezinnen zullen hier 
liggen. Jonggivers en Givers slapen in aparte slaapzalen. 

 
 
Wij betalen het weekend voor alle personen van het gezin op het rekeningnummer 
BE30 7785 9797 1511 tegen 18 februari met vermelding ‘familieweekend + familienaam’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelieve dit blad af te geven aan iemand van de leiding of door te mailen via volgend emailadres. 
Mail: Familieweekend@scoutinghoboken.be 
 

Handtekening: 


