
ZEESCOUTS TOXANDRIA 
A.41.22.G      Turnhout – KEMPEN 

Scheepsmakkers 
 

Inschrijving kennismakingsweekend 2019 
 

Beste scheepsmakkers,  

 

Een nieuw jaar, een nieuwe tak, nieuwe leiding, nieuwe scheepsmakkers… Hoog tijd om 

elkaar eerst wat beter te leren kennen. Daarom hebben wij naar jaarlijkse traditie een 

kennismakingsweekend georganiseerd. Wat we juist zullen doen is nog een verassing, 

maar we kunnen al wel verklappen dat het een weekend zal zijn om nooit te vergeten.  

 

We verwachten jullie zaterdag 12 oktober aan de Watermolen van Retie om 10:00. 

De Watermolen is als volgt te vinden: op de Geelsebaan kom je taverne Calimero en Cafe 

de Witte Neet tegen. Daar vind je de wegwijzer naar de Watermolen, inslaan op de 

Molendijk en dan nog ongeveer 500 meter en je bent op je bestemming. 

De mama en papa mogen jullie op zondag 13 oktober terug komen halen in Herentals, 

aan ‘de Brink’, Bosbergen 1 om 14:00. 

 

Graag zouden wij van jullie een enveloppe met daarin €20 en het onderstaande 

inschrijvingsstrookje ontvangen. Dit alles ten laatste 28 september. Als we niets van je 

gehoord of ontvangen hebben na die dag, kan je jammer genoeg niet mee. 

 

Ten slotte nemen jullie best het volgende mee  op weekend: 

- Een kleine rugzakje met daarin: 

o Lunchpakket en drinken voor zaterdag middag 

o Regenkledij 

o Zwemkledij 

o Reserve kledij  

o Vuilzak (Je rugzak kan nat worden, daarom is het aangeraden om een 

vuilzak over je rugzak te trekken) 

- Een aparte rugzak met daarin: 

o Slaapzak 

o Matje 

o Tentje (spreek onderling af) 

o Pyjama 

o Gamel, bestek, beker, keukenhanddoek 

o Tandenborstel, tandpasta 

o Speelkledij (broek/short, T-shirt, trui, schoenen,…) 

 

Wij hopen allemaal dat jullie massaal aanwezig kunnen zijn, zodat we er ook dit jaar een 

super leuk kennismakingsweekend van kunnen maken! 

Groetjes, 

De scheepsmakkerleiding 

 

Ik, ouder/voogd van ___________________________________________________ 

laat mijn scheepsmakker meegaan op kennismakingsweekend van 12 oktober tot en met 

13 oktober. Hiervoor betaal ik €20 (ten laatste 28 september). 

 
Handtekening ouder/voogd: 

 


