
Kampweekend 10-12 maart 2017 
De zon schijnt weer wat warmer, de vogeltjes fluiten, de konijntjes … euuh konijnen. 
Het lijkt al bijna terug kamp. Dus doen we er nog een schepje bovenop en maken 
we er kamp van. Van 10 tot 12 maart gaan we 2,5 dagen lang echte kampdagen 
beleven. Natuurlijk ook belangrijk is dat je hier alles te weten komt over het kamp 
van thema tot locatie tot hoe de afwas verloopt.  

Dat alles is natuurlijk maar saai om thuis te doen daarom vindt het hele avontuur 
plaats bij ons op de chiro voor het volledige weekend (dat is dus met blijvenslapen 
enzo). 

Maar wat neem ik dan mee? 

 Een chiro-uniform (dat je bij aankomst al aanhebt) 

 Slaapzak (een warme soort), extra deken, zaklamp 

 Ribbels en mazzels: een onderlaken (want jullie slapen in (stapel)bedden) 

 Rakwis, Titos, Ketis en Aspis: Matje/matras/veldbed (jullie slapen in een lokaal 
zonder bedden) 

 Speelkleren, ondergoed, pyjama, sokken, regenjas, …  

 Wasgerief (tandenborstel, tandpasta, washandje, zeep, …) 

 ISI+kaart/Identiteitskaart, ingevulde medische fiche en eventuele 

medicatie (wordt op vrijdag afgegeven aan de VB’s) 

Om 19u vrijdagavond, de 10de, wordt iedereen 
op de chiro verwacht. Ouders mogen gerust 
even mee hun kindjes installeren maar daarna 
ook weer naar huis trekken want er is al direct 
een druk avondprogramma voorzien.  

12 maart, dat is zondag, is er een info-uurtje 
waar alle ouder van harte op zijn uitgenofigd 
waar alle geheimen en mysteries van het 
kamp uit de doeken worden gedaan. Dit gaat 
door van 10:30 tot ongeveer 11:30. 

Bij deze brief vinden jullie ook een medische 
fiche, deze mag ingevuld en afgegeven woren aan de afdelingsleiding bij aankomst 
samen met je identiteitskaart, ISI+-kaart en medicatie. 

Het weekend kost €15 en mag gestort worden op rekeningnummer: BE40 9797 8946 
9463, met vermelding van naam en afdeling. Gelieve de betaling in orde te brengen 



voor 5 maart op die manier kennen wij al zeker de aantallen voor de keuken. 
Hieronder vinden jullie ook een strookje dat je aan je leiding mag afgeven zodat wij 
zo ook al weten dat je meegaat.  

 

Een korte samenvatting 

 Vrijdag 10 maart om 19u tot zondag 12 maart om 12u bij ons op de chiro 

 Medische fiche, Identiteitskaart/ISI+-kaart en medicatie afgeven  

 Inschrijven door €15 over te schrijeven op de chiro-rekening. Graag voor 5 
maart. 

 Strookje aan de leiding afgeven. 

Als er nog vragen zijn. De leiding weet het toch beter dus je mag het aan ons vragen. 

Groetjes van, 

De reuzeplezante ribbelleiding:    Lara, Merel en Alanis 
De megaleuke mazzelleiding:    Erik, Janne en Jonas 
De ratelende rakwileiding:     Marjoleine, Nick en Valerie 
De toffe tito-leiding:      Anne en Bas 
De keigoeie ketileiding:     Thijs en Jens 
De allerbeste aspileiding:     Ellen en Erwin 
 

 

Wij, ………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………... 
 
van de afdeling(en) ………………………………………………………………………... komen graag mee 
op kampweekend en zullen het bedrag van €15/kind overschrijven voor 15 april.  
 
Eet uw kind vegetarisch?  Ja – Neen  
Andere belangrijke voedings-info die onze cookies reeds op voorhand moeten 
weten: 
…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
……………………………………...……………………………………………………………………………………………... 

 


