
  
 
 

 Weekend jong 
 
Eindelijk, het is zo ver! De eerste examenperiode van de leiding zit erop en 
weekend JONG staat voor de deur! En wat een weekend belooft dat weer 
te worden! Eéntje om nooit te vergeten, zoveel is zeker.  
We duiken van 11 tot 13 maart, met alle leden van 1&2 en 3&4, in de 
fascinerende wereld van de piraten. Toepasselijk, want dit jaar konden we 
een prachtig bivakhuis in Koksijde bemachtigen.  

 Praktisch 
 
Het weekend gaat door van 11-13 maart in bivakhuis De Hoge Duin, Kinderlaan 45, 
8670 Koksijde. De leden worden op vrijdagavond om 18u verwacht aan het heem, op 
zondag kunnen ze om 14u aan het weekendhuis opgehaald worden door hun ouders. Zo’n 
weekend vraagt veel materiaal, de leiding hoopt het daarom wat te kunnen verdelen over 
de auto’s. Ook vult de leiding graag de lege plaatsen in de auto’s op. 
 
De prijs voor het weekend bedraagt  €35 voor het eerste kind en €30 voor de volgende 
kinderen. Dit bedrag dient voor 4 maart overgeschreven te worden op volgend 
rekeningnummer: BE64 4667 6232 7152 met vermelding ‘naam + 
voornaam kind(eren) + weekend JONG’. Overschrijven = inschrijven! 

 Corona 

De huidige maatregelen laten het toe om binnenkort samen op 
weekend te gaan. Duimen maar dat dit zo blijft! De maatregelen 
veranderen echter snel, dus houden wij het nieuws nauwlettend in de gaten. Mochten  
onze weekend-plannen toch nog aangepast moeten worden, dan horen jullie dat ten 
gepaste tijde van ons en wordt jullie het weekend zo snel mogelijk terugbetaald.  

 Wat hebben onze kleine piraten nodig? 
 

✓ ID-kaart (en ev. medicatie) 
✓ Een lunchpakket voor de eerste avond 

(er is soep voorzien) 
✓ Jullie mooiste piraten-verkleedkledij 
✓ KSA-uniform 
✓ Voldoende warme kledij die ook mag 

vuil worden (T-shirts, trui, short, ...) 
✓ Voldoende ondergoed 
✓ Een extra paar stevige schoenen 
✓ (linnen)zak voor vuile kleren 

✓ Toiletgerief en handdoek 
✓ Zaklamp  
✓ 2 keukenhanddoeken 
✓ Bedovertrek, kussensloop en slaapzak 
✓ Pyjama 
✓ Pantoffels voor binnen 
✓ Een handje(!!!) vol snoep 
✓ … En natuurlijk ook je goed humeur! 
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