
Beste scout en ouder!   

  

Er staat weer een groepsweekend voor de deur, en het belooft weer een spetterend 

weekend te worden! Hopelijk valt het weer mee dit jaar, dat maakt een weekend 

alleen maar leuker. Het weekend van 03-04-05/02/2023 trekken we naar Mol Rauw!  

  

 

Het adres:  

   

Chiro Rauw 

Blekestraat 35a,   

2400 Mol  
  

  

We vertrekken vrijdag om 19u aan het heem, we rekenen op enkele ouders om ons allemaal naar 

Mol te brengen. We zullen een plannetje voorzien voor wie kan genieten van de hulp van de  

alwetende Hollandse vrouw op de GPS. Ouders mogen hun uitgeputte zoon zondag om 11h30 

komen halen aan het verblijf (Chiro Rauw).   

De kapoenen komen op zaterdag een dagje op bezoek, de uren van hun vertrek  

en aankomst vind je terug in hun maandplanning.    

  

  

Om zeker te zijn dat niemand iets vergeet bekijk je best onderstaand lijstje met alle spullen die je 

nodig hebt voor het groepsweekend. Wees zeker dat op alles een naam staat zodat we zondag al 

het materiaal met de rechtmatige eigenaar mee naar huis kunnen sturen  

  

• Slaapzak, kopkussen en matje/veldbed 

• Handdoek en washandje  

• Tandenborstel en tandpasta  

• Zeep  

• Gamel – Beker - Bestek  

• Zaklamp  

• Pyjama en eventuele teddybeer  

• Proper ondergoed, onderbroeken, onderhemdjes, kousen  

• Propere kleren, naargelang de weersvoorspelling. Kleren die vuil mogen worden natuurlijk.  

• Regenjas  

• Reserveschoenen  

• Keukenhanddoek  

• Beker  

• €25, te betalen aan de leiding bij vertrek  

• Controleer voor vertrek ook nog eens de site (maandplanningen) voor takspecifieke dingen 

mochten aangeven zijn.  

• Voor verkenners, schoenen om mee te sjotten (geen bottinnen) & sjot kleren om de jins op 

hun donder te geven  

• Voor jins, schoenen om mee te sjotten (geen bottinnen) & sjot kleren om de verkenners op 

hun donder te geven  

• Verkleedkleren van je favoriete superheld! 



We zouden graag op voorhand weten hoeveel eten en drinken onze fouriers moeten voorzien, en 

zouden dus graag weten met hoeveel we op weekend gaan. Daarom vragen we jullie om voor 

zondag 29/01 een seintje te geven aan een van de takleiders als je kind meegaat.   

 

KAPOENEN:    Willem Van Herck  +32 468 27 83 69 

WELPEN:    Klaas Taeymans  +32 477 64 16 30 

JONG VERKENNERS:               Kobe Balemans   +32 471 84 50 30 

VERKENNERS:                 Matias Aerts  +32 478 28 42 37 

JINS:    Sander Van Dijck  +32 473 44 68 61 

 

 

 

Routebeschrijving: 

 

 

 


