
 
Dit groepsweekend nemen we met heel de groep plaats in de teletijdmachine. Omdat 
de verstrooide professor de machine niet helemaal goed had ingesteld is elke tak naar 
een ander tijdperk gestuurd. Zo zit een deel van onze scouts in het verre verre verleden en 
andere weer in de toekomst. Al een geluk is Drieboomkensberg in Westmalle een speciale 
locatie in ons universum waar al deze tijden samen komen en we er dan ook samen een 
leuk weekend van kunnen maken met de outfits uit volgende tijdperken: 
 
Kapoenen: Prehistorie  
Wouters: Klassieke Oudheid  
Jong-Givers: Middeleeuwen 
Givers: Interbellum 
Jins: Toekomst 
 
Vertrek: We spreken vrijdag 13 maart om 19u30 af aan onze scoutslokalen. Van hieruit 
carpoolen we samen naar de weekendplaats.  
!Uitzondering!: Jong-Givers komen met de fiets en Givers gaan te voet. Zorg ervoor dat 
jullie jullie bagage ook met de fiets of te voet kunnen meenemen. 
 
Terugkomst: Zondag 15 maart mogen jullie jullie bengels om 12u30 terug aan de 
weekendlocatie komen halen.  
 
Adres: Drieboomkensberg, Sint Pauluslaan 14, 2390 Westmalle  
 
Prijs: 25 euro per lid. Gelieve dit bedrag vóór maandag 9 maart 2020 te storten op het 
rekeningnummer BE73 9731 8051 9660.  
 
Vragen? groepsleiding@scoutswezel.be of telefonisch bereikbaar op de nummers 
0496/97.42.46 (Sofie) of 0471/63.48.70 (Mirco). 
 
Wat nemen we mee?  

• Uniform (aandoen bij vertrek) 
• Slaapzak, hoeslaken, kussensloop en knuffel 
• Pyjama 
• Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, kam, klein handdoekje…  
• Voldoende warme kledij: broeken, warme truien, T-shirts, jas (We zitten bijna heel 

het weekend buiten dus zorg dat je voldoende warme kledij meehebt!)  
• Regenjas en eventueel handschoenen, muts en sjaal 
• Sokken en ondergoed 
• Zaklamp en eventueel leesboek 
• Extra paar schoenen 
• Sloefen 
• VERKLEEDKLEDIJ voor het tijdsperk waartoe je tak geflitst is dit weekend (zie 

boven)  
• Eventuele medicatie. Deze dient afgegeven te worden bij vertrek aan de 

takleiding met duidelijke gebruiksaanwijzing.  
 
Wij hopen alvast dat jullie er allemaal bij kunnen zijn! 


