
WEEKENDBOEKJE sjo  2022 

 

 

 



sjoweekend 2022 
 

Beste sjo’ers en ouders,  
 
2 jaar zonder, maar we geven niet op. In 2022 willen wij nog eens op weekend 
gaan. Als de maatregelen het dit jaar wel toelaten, gaan we op weekend van 13 
tot en met 15 mei. De locatie gaan we nog niet verklappen maar het belooft 
een top-weekend te worden!! 
 
Op vrijdag 13 mei vertrekken wij met zen allen om 18u30 aan het lokaal (De 
leiding voorziet vervoer naar de weekendplek). Op zondag 15 mei mag elke 
sjo’er worden opgehaald om 11u30 op de locatie die wordt meegedeeld aan de 
ouders maar geheim moet blijven voor alle sjo’ers. We raden aan om hiervoor 
zo veel mogelijk te carpoolen zodat niet iedereen moet rijden. Alle verdere info 
over het weekend kunnen jullie vinden in dit boekje. Mocht u achteraf nog met 
vragen zitten mag u de leiding uiteraard altijd contacteren voor extra uitleg. 
 
Hopelijk gaan jullie allemaal mee!!! 
 
Groetjes van jullie leiding,  
 
Toke, Simon en Senne 



Wanneer?  

 
Het weekend gaat vrijdag 13 mei om 18u30 van start. Zondag 15 mei 
om 11u30 loopt het weekend spijtig genoeg ten einde en mogen 
jullie opgehaald worden  

 

Waar? 

Secret location 
Vertrekadres:  
Ons KSA-lokaal 
Schoolstraat 59, 2340 Beerse  
Ophaaladres: 
Wordt meegedeeld met de ouders. 
 

Noodnummers  
Bij noodgevallen kunt u ons bereiken op volgende nummers:  
 
Senne Raeymaekers: 0472 40 30 76  
Simon Van Bogaert: 0473 17 90 27 
Toke Vermeiren (poncho Toke): 0472 79 81 29 
 
Wij verwachten tijdens het weekend geen bezoek van familieleden. 
Dit om heimwee en misverstanden te voorkomen. Wij vragen dit 
dan ook te respecteren. 
 

PRIJS 

Voor dit weekend vragen wij 35 euro. We vragen dit tijdig te betalen 
zodat iedereen zeker is verzekerd op het weekend. 

 

 



Inschrijven 
 
Je kan inschrijven door het inschrijvingsformulier op onze site, dat je terugvindt 
onder belangrijke data. U kan het te betalen bedrag overschrijven op ons 
rekeningnummer. Dit bedrag (€35) moet voor het weekend betaald zijn. 

 
Rekeningnummer: BE32733-0446463-02 
 
Mededeling: Naam + voornaam kind – sjo – Weekend  

 

Wat neem je mee op weekend? 
 
Bij aankomst draagt iedereen zijn of haar uniform!! (T-shirt/trui en 
sjaaltje) Het is ook aangeraden om wandelschoenen aan te doen bij 
het vertrek. 

 
Slapen 

 

• Pyjama  

• Hoofdkussen 

• Knuffel 

• Veldbed  

• Degelijke zaklamp  

• Slaapzak  

 
Wassen  

• Washandje  

• Grote en kleine handdoek  

• Zakdoeken  

• Toiletzak met zeep, shampoo, kam/borstel, tandenborstel, 
tandpasta, beker  

 



Kledij 
• Uniform 

• Broeken  

• Voldoende ondergoed en kousen  

• T-shirts 

• Truien  

• Regenjas  

• Schoenen  

• zwemkledij 
 
We zijn met de KSA op weekend dus je kleren kunnen wel eens 
vuil worden. Neem dus enkel speelkleren mee!!! 

 
Eten  

• Eetgerief moet niet meegenomen want dit is ter plekke 
aanwezig. 

• Wel neemt iedereen een afwassponsje mee en een 
keukenhanddoek. 

• Drinkbus (best in het begin al gevuld) 

Allerlei 
• Identiteitskaart (zeker niet vergeten!) 

• Medicatie (deze kan bij aankomst afgegeven worden aan de 
leiding met duidelijk de naam en de hoeveelheid erbij vermeld) 
 

Wat laten we thuis! 
• Zakgeld 

• Zakmes  

• Dure spullen  
 
  

Zie dat overal een naam op staat.. Zo vermeiden we verloren 
voorwerpen. 


