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Beste leden van de NASG, 

 
Wat leuk dat je met ons mee gaat op jubileumweekend! 
Zoals beloofd zouden we jullie nog een brief sturen met wat meer info. 
 
Op zaterdag 26 mei mag je door je ouders/verzorgers op de blokhut van Jong Nederland worden 
afgezet. Het adres is Irislaan 3, 5595 EH Leende. 
 
Tussen 9.45 uur en 10.00 uur mogen je ouders/verzorgers door de kiss & drive zone rijden. Hier staan 
dan stafleden en de oudere speltakken klaar om jullie bagage aan te pakken. 
Op deze manier hebben we een kort afscheid en kunnen we om 10.00 uur beginnen aan ons 
jubileumweekend. 
 
Op zondag 27 mei is om 12.30 uur de start van de high tea die verzorgt wordt door alle aanwezigen. 
Hier kunnen max. 2 personen per gezin aanschuiven en kan er onder het genot van een hapje en een 
theetje al heerlijk verteld worden over het leuke weekend. 
Om 13.30 uur sluiten we officieel het weekend af en kan iedereen lekker mee naar huis. 
 
Wat moet je zeker niet vergeten: 

 Je slaapzak 

 Je luchtbed (1-persoons) of matje 

 Je pyjama 

 Een kussen en een knuffel 

 Je toilettas met tandenborstel, tandenpasta, kam of borstel, zeep en washand 

 Je handdoek 

 Een schone onderbroek 

 Schone sokken 

 Dichte schoenen 

 Slippers of sloffen 

 Reservekleding 

 Een warme trui of jas voor ‘s avonds  

 Een zaklamp 

 Evt. medicijnen (deze mag je bij de staf inleveren) 

 Zonnebrand 

 …mocht je kleding hebben die bij het thema passen, dan mogen die ook mee. 

 …natuurlijk veel goede zin!  
 
Je telefoon heb je dit weekend niet nodig, als je iemand moet bellen mag dat met onze telefoon. 
Andere waardevolle spullen kunnen alleen maar kapot gaan, dus die mogen lekker thuis blijven. 
 
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd iemand van het comité even bellen of mailen. 
Wij hebben er in ieder geval super veel zin in!! 
 
Contactpersonen gedurende het jubileumweekend: 

 Bart Engelen (Beverstaf): bartengelen@ziggo.nl of 06-30036548 

 Karin van der Waals (Sherrowstaf & bestuurslid): karinvdwaals@hotmail.com of 06-46320027 
 

Groetjes namens het comité, 
Bart Engelen, Rick Louman, Tinus Derks, Tom Sloots, Chris van der Waals, 
Karin van der Waals, Monique van Dijk en Monique Brouwers. 
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