
Hallo, 
 
Extra bericht aan de droppingploegen! 
 
Vergeet niet om dit mee te nemen:  
kompas (liefst 3 per ploeg), zaklamp (zeker 1 per persoon)  + reservebatterij,  
millimeterpapier, schaar, meetlatje, voldoende schrijfgerief, geodriehoek, 
waterdicht en stevig schoeisel,   
1 fluorescerende veiligheidsstrip of vestje per persoon.  
en een rood knipperlampje per ploeg. 
 
Let op: geen modderschoenen op de bus bij de terugrit. Gelieve propere schoenen en 
eventueel kleding te voorzien. (dit kan je achterlaten op de bus voor de terugrit) 
Zeker nodig bij het natte weer van de laatste dagen. 
Ook nieuw sinds de 33e editie is “de hoofding” van onze opdrachten. Deze bevat nu 
extra informatie over uw opdracht. Vertrekgraden e.d. (kijk er niet over) 
 
Bekijk ook onze “nuttige spelregels” in onze folder. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze 
door te geven aan uw droppingploeg. 
Gelieve deze ook te lezen; om papier te sparen gaan we dit document niet meer voor iedere 
deelnemer afprinten. 
Kijk regelmatig naar de website, als er nog wijzigingen zijn, staat het op onze site. 
 
De busverdeling per startuur staat op onze website: www.roelandvrienden.be.  
 
In de soeptenten en in de zaal is er een rookverbod. Gelieve dit dan ook te respecteren. 
Als je ziet dat het druk is in de soeptent, en je bent al even aanwezig in die tent, maak dan AUB 
plaats voor de groep die juist aankomt. 
 
Bij aankomst in zaal krijgt u een borrel en een warme maaltijd. 
Als er meer dan 50 personen aanwezig zijn en klaar om te vertrekken, zal er ook een bus terug 
richting Berchem doorrijden.  
Regelmatig zal er afgeroepen worden hoeveel plaatsen er nog zijn. 
Gelieve niet onnodig in de zaal te blijven wachten, we hebben de plaatsen nodig voor de 
groepen die nog moeten aankomen. 
 
Info over vertrek van de bussen in Berchem: 
Als u groep volledig is, gelieve een 10 tal minuten voor het vertrek naar de juiste bus te 
gaan. Aan het scoutslokaal hangt een overzicht met de groepsnamen alsook op de bussen. 
 
Er is een begeleider per bus. Aan deze begeleider geeft u uw groepsnaam door en het 
aantal deelnemers van u ploeg. 
Als de bus vertrokken is zal de busbegeleider, per groep een namenlijst geven. Gelieve 
deze aan te passen en te verbeteren (voor de verzekering). Graag ook een GSM nummer 
opgeven waar we u mee kunnen bereiken tijdens de dropping.  
 
Bagage dat u niet nodig hebt tijdens de dropping, mag u in de koffer van de bus zetten. 
 
Wat u nodig hebt tijdens de wandeling moet mee op de bus. 
 
Op de aankomstplaats zal u de bagage terugvinden bij het busnummer waar u mee vertrekt. 
Gelieve te zorgen dat de bagage getekend is, als u iets vergeet kunnen wij het u snel 
terugbezorgen.(geef dit ook door aan uw ploeggenoten) zeker voor de reserve droge 
schoenen en sokken. 
 
Vriendelijke groeten van de Roelandvrienden en tot op de dropping 
info@roelandvrienden.be  // www.roelandvrienden.be 


