
  
 

 

 
 

FILMWEEKEND

 

 



INFO OVER HET WEEKEND 

 

Wanneer?  

Vrijdag 31 maart tot zondag 2 april 

 

We verzamelen vrijdag om 19u op het marktplein waar we samen vertrekken met de bus.  

Zondag om 14u komen we ook terug aan met de bussen op het marktplein.  

 

Waar?  

Je kan ons vinden op de filmset “het kampeer- en speelplein PUYTVOET vzw” 

Puitvoetstraat 91a 

9100 Sint-Niklaas 

 

Inschrijven?  

Inschrijven doe je door volgend formulier in te vullen. De link vindt u hier. 

 

De kostprijs? 

Deze bedraagt 45euro per lid. Dit is nodig om alle kosten te dekken. (vervoer, verblijf, eten, materiaal …) Gelieve dit samen 

met uw inschrijving over te schrijven op volgend rekeningnummer: BE11 7340 6617 7348 met als melding “groepsweekend 

2023 naam+ tak”.  

Wie scoutsing op maat heeft betaald minder. Scoutsing op maat aanvragen kan nog altijd. Alvast bedankt!  

 

Wat nemen we mee? 

- Perfect uniform (voor kapoenen enkel das, aandoen bij vertrek!) 

- Identiteitskaart (afgeven aan leiding bij vertrek) 

- Speelkleren, bekijk zeker goed het weerbericht! 

- ondergoed en sokken 

- regenkledij 

- stevige schoenen 

- verkleedkleren: elke tak heeft een eigen film.  

 - Kapoenen → Minions 

 - Welpen → Lion King 

 - Jokas → Aladdin 

 - Jogivers → Shrek 

 - Givers → Tarzan 

 - Jins → Alice in wonderland 

 - Akabe → Monsters en co 

 

- tandenborstel, tandpasta, kam, washand, zeep, handdoek en andere toiletbenodigdheden 

- slaapgerief: slaapzak, matje, kussen, kussensloop, hoeslaken, knuffel 

- pyjama 

- zaklamp 

- bord, beker, bestek 

- een keukenhanddoek 

- eventuele medicatie (afgeven aan leiding en best op voorhand laten weten 

hoe vaak in te nemen) 

 

!!!!Niet te vergeten!!!! 

Vergeet je individuele steekkaart niet in te vullen. Een opfrissing van hoe je dit doet vind je via deze link. 

De givers en jogivers slapen buiten dus zorg dat jullie een warme slaapzak en warme kleren meenemen!  

https://forms.gle/tP2sKqUowVQfeFCj8
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/sites/default/files/files/2022.06.14%20Handleiding%20ouders%20steekkaart.pdf


 


