
KAMPWEEKEND 
Volgende maand is het weer zover! Van 4 mei tot 6 mei vindt het kampweekend plaats! Op 

dit weekend wordt bekend gemaakt naar waar we op kamp gaan en wat dit jaar het 

kampthema zal zijn. Bovendien kunnen de leden als eens proeven van wat een dag op 

kamp allemaal inhoudt. Kan niet anders dan leuk zijn! 

Het weekend gaat van start op vrijdag 4 mei om 19u00 in onze eigen lokalen. Ouders die 

dat willen kan dan nog even meehelpen met het installeren van het bedje van hun zoon of 

dochter. Hoe sneller dit allemaal gebeurt, hoe beter, want vrijdagavond vliegen we er direct 

in met een topprogramma! Het einde is voorzien op zondag 6 mei om 11u30.  

Om jouw zoon of dochter in te schrijven, dien je € 15 te storten op rekeningnummer BE40 

9797 8946 9463, met vermelding van “Naam kind – Kampweekend”. 

We vragen ook om onderstaande medische fiche in te 

vullen en deze af te geven op vrijdagavond, samen met 

de eventueel benodigde medicijnen. Gelieve iets op 

voorhand te laten weten als uw kind vegetarisch is of 

allergieën heeft via een mailtje naar 

gl@chirobethanie.be. Wij communiceren dat dan door 

naar onze geweldige koks! 

Voor de ouders is dit weekend zeker ook interessant. Op 

zondag 6 mei wordt er om 11u00 een infomoment 

voorzien, waarop alle ouders uitgenodigd zijn. Er wordt 

dan toegelicht hoe het kamp praktisch in elkaar zit, hoe 

alles zal verlopen, wat er moet meegenomen worden, 

enzovoort. Ben je heel benieuwd naar deze informatie, maar kan je toch niet naar het 

infomoment komen? Geen zorgen, elk gezin krijgt ook een kampboekje mee naar huis, waar 

alle info nog eens op een rijtje staat. Zo kan je thuis alles rustig nalezen. Na het infomoment 

kan je nog langs de uniformshop passeren die dan wordt uitgestald. Op dit moment worden, 

naast nieuwe t-shirts en nieuwe truien, ook tweedehands broeken, rokken en truien 

verkocht aan een zéér voordelig tarief. 

Dan rest er ons nog één laatste ding om te vertellen: wat heb je zoal nodig op dit weekend?  

• Voor iedereen 

o Chiro-uniform (aandoen bij aankomst!) 

o Speelkleren, ondergoed, sokken 

o Regenjas 
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o Toiletzak met daarin tandenborstel, tandpasta, haarborstel, etc… 

o Washandje + handdoek + zeep 

o Pyjama 

o Een extra dekentje 

o Medische fiche (zie onderaan) 

o Identiteitskaart/ISI+ (af te geven op vrijdagavond samen met de medische 

fiche) 

• Voor Ribbels en Mazzels (zij slapen in bedden) 

o Hoeslaken + slaapzak + kopkussen 

• Voor Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s 

o Veldbed of luchtmatras of matje + slaapzak + kopkussen 

Korte samenvatting:  

➢ Vrijdag 4 mei 2018 om 19u00 tot zondag 6 mei 2018 om 11u30 in onze lokalen. 

➢ Medische fiche invullen en afgeven op vrijdagavond, samen met medicijnen en 

identiteitskaart/ISI+. 

➢ Inschrijven door €15 te storten op rekeningnummer BE40 9797 8946 9463. 

➢ Vergeet niet door te geven of je allergieën hebt of vegetarisch bent via 

gl@chirobethanie.be.  

 

Indien er nog vragen zijn in verband met dit weekend, aarzel dan niet om 

iemand van de leiding te contacteren! 

 

Groetjes en tot dan, 

De leiding van Chiro Bethanie 
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MEDISCHE FICHE (af te geven bij aankomst aan de chiro, samen met je ID-kaart) 

Naam + Voornaam:           

Afdeling:            _ 

Telefoonnummer waar iemand van het gezin bereikt kan worden:     _

           _______ 

Lijdt uw kind aan een bepaalde ziekte?        _______ 

            _ 

Is uw kind bijzonder allergisch voor: 

o geneesmiddelen? Zo ja, welke?        
            
 

o bepaalde voedingsmiddelen? Zo ja, welke?       
          ______ 
 

Is uw kind incontinent (bedwateren)?   Ja / Neen / Soms 

Wat is het gewicht van uw kind? __________________________________________________ 

Moet uw kind tijdens het weekend medicijnen nemen?   Ja / Neen 

Zo ja, welke, wanneer en hoeveel?         

            

            

            

             

(gelieve de medicijnen - voorzien van naam! - af te geven op vrijdagavond) 

Geeft u de toestemming om bij hoogdringendheid een dosis via de apotheek verkrijgbare 

pijnstillende en koortswerende middelen toe te dienen aan uw kind?    Ja/Neen 

Andere belangrijke inlichtingen:         

            

            

            

            

            

            

             

Handtekening + datum 


