
 

 

 

 

 

 

 

Wanneer? 

Het weekend gaat door van vrijdagavond 1 november tot zondagvoormiddag 3 november. 

We spreken vrijdagavond om 18u af aan het station van Leuven (Martelarenplein). 

Zorg ervoor dat alles in 1 rugzak steekt en je je uniform aanhebt (best ook schoenen 

aandoen waarmee je eventjes kan wandelen).  

Jullie ouders mogen jullie zondagvoormiddag om 11u komen halen in Londerzeel. 

Waar? 

Adres van de lokalen waar we in verblijven: Burcht 9 1840 Londerzeel 

Prijskaartje 

Het hele weekend kost 35 euro. Gelieve dit bedrag samen met je identiteitskaart en 

medische fiche in een enveloppe af te geven bij vertrek.  

Dit neem je mee: 

 Dikke, warme slaapzak 

 Slaapmatje 

 Identiteitskaart en medische fiche 

 Volledig en perfect uniform (aandoen bij vertrek) 

 Pyjama, hoofdkussen, knuffeltje… 

 Toiletzak (+inhoud) + wasgerief 

 Keukenhanddoek 

 Kledij en ondergoed voor 2 dagen (ook warme kledij voor ’s avonds, het wordt al koud deze 

  dagen!!) 

 Stevige schoenen + gewone schoenen 

 BBB (bord + beker + bestek) 

 Dikke, warme sokjes 

 Regenkledij, voor het geval dat 

 Sjaal en handschoenen (optioneel, maar wel aangenaam als  

               het koud is) 

 Verkleedkledij: haal je beste gangster-outfit boven 

  

Opmerking 1: zorg ervoor dat alles verpakt zit in 1 rugzak, dit is alleen maar 

handiger voor jezelf 

Opmerking 2: zorg ervoor dat je de jonggiverwet kent! Enkelen onder 

jullie gaan hun belofte moeten afleggen! 

Jonggiverwet:  

Wij zijn jonggivers.  

Wij wagen het avontuur. 

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar. 

WEEKEND 



Wij willen samen werken en beslissen. 

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen. 

Zelf zet ik al eens de eerste stap. 

Ik help graag waar ik kan. 

Ik wil winnen en kan verliezen. 

Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal. 

Als vriend wil ik er zijn voor iedereen. 

Dit neem je niet mee: 

Snoep, wapens, elektronica (ook geen GSM!)… 

Wat in noodgevallen? 

Je kan een van de leiding altijd bereiken op onderstaande nummers: 

 Hannah:  0496 28 23 67 

 Wannes:  0489 35 78 07 

 Lars:   0489 50 79 52 

 Vincent:  0484 36 35 08 

 Andreas:  0479 72 95 18 

 Mona:   0473 46 75 46 

 

Tot snel! 

Groetjes de jonggiverleiding 

Vinni, André, Wawa, Larre, Hannah en Mona 


