Trektocht naar …

Beste verkenners en ouders! Zoals jullie het al waarschijnlijk door hebben, gaan we na de
examens op trektocht. Deze zal 3 dagen duren en zal plaatsvinden van zondag ochtend 23
Juni tot dinsdag middag 25 Juni.
Hierdoor zullen we een volledige dag hebben om te wandelen en te genieten.
De bedoeling van deze tocht is dat we na de stressvolle examenperiode eens tot rust kunnen
komen in de natuur en de beenspiertjes eens goed te trainen.
De exacte plaats waar we naartoe gaan blijft nog geheim.
Deze tocht is natuurlijk zeer weersafhankelijk. Zou het slecht weer zijn die dagen, gaan we
dit spijtig genoeg niet kunnen laten doorgaan
We spreken samen af aan het station van Ronse om 8h45.
Wie te laat is voor de trein, zich overslaapt of niet komt opdagen, doet niet meer mee aan
de tocht. We volgen een vast treinschema en kunnen niet wachten op laatkomers.
Voor ouders die graag willen weten waar we exact naartoe gaan en vk’s die nog vragen
zouden hebben, gelieve me per mail, SMS of via facebook te bereiken en mij niet te bellen!
Is overzichtelijker voor mij.
Thibaud.dalgan@gmail.com
0474 08 55 45
Planning:






Iedereen aanwezig station Ronse om 8h45 zondag 23 Juni
Vertrek met de trein om 9h08
Toekomst op geheime locatie om 12h44
Wandelen!!!!
Terugkeer in Ronse om 14:46 of 16:46 dinsdag 25 Juni (zal meegedeeld worden door
uw zoon/dochter of leiding die dag zelf)

Benodigdheden:

















Trekzak
Wandelschoenen met deftige kousen
Zaklamp
Regenjas
Extra paar kleren
Slaapzak (eventueel slaapmatje) (zo dun en klein mogelijk)
Knuffelbeer
Wasgerief (tandenborstel, tandpasta, waslapje, zeep, badpak, handdoek)
Eten voor de eerste middag, avond en ochtend erna
Tent (wordt onderling besproken via de facebook groep welke personen eentje gaan
meenemen)
Wandelstok?
Zonnecrème
Zonnebril
10 euro voor de treinreis (cash mee te nemen de dag zelf)
Snoep en andere sneukelderijen zijn niet verboden, maar zien we niet graag
Een stuk fruit is altijd beter
Elk minimum 2 grote plastieken flessen water

Zeer belangrijke info!!!!:











Dit is een trektocht waar men teruggaat naar de basics, m.a.w.: gsm oplader,
powerbank, zonnepaneel, watermolen, enzovoort zijn verboden!!
De gsm zal enkel nodig zijn in geval van nood!
Aan de start van elke dag worden de gsm bijgehouden door de leiding in een zak.
Deze worden tijdens de middagpauze en avond teruggeven.
Voor de route zullen we beroep doen op onze kaartleesskills en zullen we enkel de
gsm gebruiken als we verdwaald zijn!
De leiding die meegaat zal ervoor zorgen dat ze altijd bereikbaar zijn.
Neem niet teveel mee dat opgewarmd moet worden! We nemen enkel 1 gasvuur
mee!
Mensen die speciale medicatie nodig hebben, gelieve deze mee te nemen en te
melden aan de leiding bij vertrek. Wij voorzien een EHBO.
Hemd is verplicht! We gaan op tocht met de scouts. Toon ook dat je fier bent om
scout te zijn door deze zoveel mogelijk te dragen!
Breng genoeg geld mee voor eten te kunnen kopen!
Overlaad jezelf niet met nutteloze spullen in de trekzak! We zijn maar 2 dagen in
totaal weg. 3 paar kleren en 5 paar schoenen zijn hier niet nodig!
We gaan niet op make-up kamp. Laat dat allemaal maar thuis liggen.
Breng geen draadloze muziekbox mee! We gaan die niet kunnen gebruiken. De
leiding zal 1 meenemen
Alcohol is natuurlijk verboden, dit is geen zuiptocht!

