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Ahoi ouders, leden, vrienden en familie van Scouting Hoboken, 

Het is weer zo ver, tijd voor het volgende familieweekend! Dit jaar gaan we niet gewoon op weekend in 
België, maar trekken we rond met ons cruiseschip. We vertrekken in Hoboken om ons samen naar de 
terminal te verplaatsen, die gelegen is te Geel. Daar zullen we op vrijdagavond samen aan boord gaan 
van onze loveboat.  

Geen nood, als u vrijdagavond nog niet mee kunt inschepen. We blijven nog aan wal tot 
zaterdagvoormiddag, maar na die romantische vrijdagavond gooien we de trossen los en vertrekken we 
op avontuur. 

Alle bemanningsleden staan klaar om een geweldig weekend te organiseren. De kapitein zal alles in 
goede banen leiden, de stuurman zal ons in de juiste richting sturen, de koks zullen het eten verzorgen 
in de kombuis en de matrozen zorgen samen met de andere bemanningsleden voor spel en plezier aan 
boord! 

Kom mee genieten van een weekendje frisse zeelucht en ontspanning. Alle informatie vindt u hieronder. 
Hebt u, na het lezen van deze brief, nog wat vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar: 
‘familieweekend@scoutinghoboken.be’. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het weekendprogramma 

Echte scoutsspelen, afgewisseld met voldoende vrije momenten. Dit weekend is 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. Eventueel kan er ook zaterdagvoormiddag worden 
aangesloten.  

 

Vervoer naar de terminal 

Dit jaar zullen we geen bus inleggen om iedereen tot in Geel te krijgen. Dit was vorige jaren een grote 
kost, die niet optimaal gebruikt werd. We spreken wel op een handige plaats af waar iedereen kan 
carpoolen en eventueel zijn wagen kan laten staan. Normaal gezien zal dat op de parking van de voetbal 
zijn. We spreken vrijdag af op 2 verschillende tijdstippen. Zit je auto niet helemaal vol of heb je zelf geen 
vervoer, kom dan zeker op tijd zodat we samen de auto’s kunnen vol puzzelen. 

De leden van de oudste takken vertrekken met de trein. Daardoor moeten we met minder auto’s gaan 
en denken we toch ook weer even aan het milieu. De exacte vertrekuren volgen later nog. Iedereen is 
welkom om mee aan te sluiten bij de treingroep. Andere leden mogen natuurlijk ook mee, mits 
begeleiding van de ouders (of verantwoordelijken). 

Zondag vertrekken we na afloop allemaal samen terug richting Hoboken om rond 17u aan de parking te 
staan.  

Het cruiseschip 

We verlaten ons vertrouwde Hoboken en trekken ook dit jaar weer 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. Er zijn het voornamelijk grote slaapzalen, dus een extra scoutesk gevoel. 

 

Kombuis 

Uiteraard voorziet onze geweldige foerage elke dag heerlijke maaltijden. Tijdens deze maaltijden 
voorzien wij water, fruitsap, melk, koffie en thee. Drank op andere tijdstippen van de dag wordt ook 
voorzien maar moeten wel apart betaald worden. Er zal bancontact aanwezig zijn. 

Belangrijk: Als we rekening moeten houden met eventuele allergieën of vegetarische maaltijden vul het 
dan zeker in bij de inschrijving! 

 

Wat neem je mee? 

• Slaapzak 

• Hoeslaken 

• Kussensloop 

• Kledij (tegen regen en koud, ondergoed, sokken, speelkledij die vuil mag worden) 

• Schoenen (warme en stevige stapschoenen, speelschoenen, extra schoenen) 



• Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep, washandje, handdoek, borstel)  

• Pyjama 

• Zaklamp  

• Centje voor een extra hapje/drankje 

• Verkleedkledij 

Ook alle leden krijgen plek in een slaapzaal met bedden en hoeven dus geen matje mee te nemen (tenzij 
dit nog anders wordt vermeld voor de (jong)givers). Uiteraard verwachten wij alle leden ook in perfect 
uniform! Aangezien we op avontuur gaan met ons cruiseschip denken we bij verkleedkleren aan alle 
dingen die we onderweg kunnen tegenkomen. Denk aan zeedieren, bemanningsleden, alles in/rond/op 

de oceanen,… Verkleed je op en top en val niet uit de boot 😉.  

Leden zonder ouders 

Hopelijk komen er zoveel mogelijk ouders meegenieten van een weekendje scouting maar uiteraard 
willen we geen leden achterlaten. Jonggivers en givers mogen 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. De jins 
worden verwacht mee te gaan als leiding.  

 

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  

Geld is niet voor iedereen even beschikbaar. Moest u een probleem ondervinden met de prijs van het 
weekend, mag u dat gerust laten weten. Dan zoeken we samen, discreet naar een oplossing. 

 

Belangrijke data 

• 31/01 – Ten laatste inschrijven (liefst zo vroeg mogelijk natuurlijk!) 

• 09/02 – Ten laatste betalen 

• 14/02 – Vertrek tussen 19u en 21u 

• 16/02 – Terugkomst rond 17u 

• 17/02 – Integraal nagenieten 

 

 



Cruiseweekend boeken 

Inschrijven kan via onze website, via de link in de mail of steek het bijgevoegde inschrijfstrookje in de 

‘familieweekendbus’ in het lokaal en schrijf het inschrijvingsgeld over op onze groepsrekening BE30 
7785 9797 1511. Inschrijven kan tot en met 31 januari. Betalen moet ten laatste tegen 9 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 2020  

Familienaam _________________________________________________________  

Adres _______________________________________________________________  

Mail ________________________________________________________________  

Telefoon ____________________________________________________________  

 

Aantal volwassenen ________ x € 45   Aantal kinderen 3 – 5j ________ x € 30  

Aantal kinderen 6 – 19j ________ x € 40  Aantal kinderen 0 – 2j ________ x € 0  

 

Vervoer                                                                                                                                                    
Gelieve aan te duiden vanaf wanneer jullie kunnen vertrekken. We verwachten jullie op het aangeduide uur op 
de parking van de voetbal om samen te rijden. De oudste takken gaan met de trein, maar andere volwassenen 
(met kinderen) zijn uiteraard ook welkom om mee te gaan! 

 

Vrijdag:      O vanaf 19u  

O vanaf 20u  

O Later (aankomst tot 22u)  

Zaterdag: O Eigen vervoer (aankomst tot 11u)          Enkel als je vrijdag echt niet mee kan!     

Vrijdag met de trein: _____  personen (uur volgt nog) 

Zondag met de trein: _____  personen (uur volgt nog)                                                                               

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.  

____________________________________________________________________ 

Allergieën                                                                                                                                              
Schrijf alle allergieën waarmee de foerage rekening moet houden, hieronder op. 

____________________________________________________________________ 

O Er mogen van mij GEEN foto’s van op weekend gepubliceerd worden (op de site of op facebook). 

Wij betalen het weekend voor alle personen van het gezin op het rekeningnummer BE30 7785 9797 
1511 tegen 9 februari met vermelding ‘familieweekend + familienaam’.  

Gelieve dit blad in de familieweekendbus te steken of door te mailen via volgend emailadres. Mail: 
familieweekend@scoutinghoboken.be  
 
 
Handtekening:  
 


