
Wijziging locatie weekendje 

 

Datum:  We verzamelen aan de het station van Oostende om 19u20 op vrijdag 
24 november. De jonggivers kunnen terug opgehaald worden om 16u13 
op zondag 26 november aan het station. 

  

Als er problemen zouden zijn om daar te geraken laat het ons weten. 

 

  



 

 

Weekend jonggivers  

24-26 november 



Korte Informatie 

 

Datum:  We verzamelen aan de het station van Oostende om 19u20 op 
vrijdag 24 november. De jonggivers kunnen terug opgehaald 
worden om 16u13 op zondag 26 november aan het station. 

  

Prijs:  30 € te betalen op volgend rekeningnummer:  

BE40 9792 4308 7863 ten laatste tegen 20 november 2016 , met 

vermelding van: ” Jonggiver” + “naam van het kind”.  

  

Waar?  ?????????? 

Contactpersonen?  Cyriel Put                                              0487 294408 

Wenley Vanneste                                 0496 257964 

Tim Van de Velde                                 0470 271200 

  

De mensen die geen email hebben gekregen en graag emails zouden ontvangen stuur een 
mail naar jonggivers.noordland@gmail.com met erin vermeld ‘ouders van …’ 

 

Wat breng je mee?  

 1 keukenhanddoek  

 Kledij: UNIFORM, sjaaltje, onderbroeken, bh’s, sokken, propere T-
shirts, pyjama,(dikke) pull, regenvest, 2  paar schoenen(om mee te 
wandelen),  (korte) broek 

 WARME KLEDIJ!! (Denk aan vorig jaar 😊) 

 Linnenzak voor vuile kleren,   

 Toiletgerief, handdoek, zakdoek, tandenborstel en pasta 

 SLAAPZAK + SLAAPMATJE!! 

 Gammel, bestek, beker 

 Zaklamp 

 Goed humeur 
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Wat doe je niet mee?  

 Waardevolle voorwerpen: geld, ipad, ipod, gsm, juwelen  

 Snoep is ook overbodig  

Als de leiding deze voorwerpen ziet, worden ze afgepakt en na het 
weekendje uiteraard teruggegeven (de snoepjes misschien niet ).  

Praktisch? 

Als leden wat later of vroeger zouden zijn door de overlapping met het kapoenen en 
welpen weekend is dit niet erg. Laat ons weten als je wat vroeger of later zal zijn. 

 

Nog vragen?  

Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u ons steeds bereiken op het 
emailadres: jonggivers.noordland@gmail.com. 
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