
Kampweekend 22-24 april 2016  
Kijk jij ook al zo hard uit naar het kamp?  Wij ook!! Daarom hebben we, net als de voorbije jaren, 
weer een geweldig en spectaculair KAMPWEEKEND voor jullie klaarstaan!!  Zorg dat je er het 
weekend van 22 tot 24 april zeker bij bent!  

Om al helemaal in de kampstemming te komen, gaan we met de hele chiro op weekend in onze eigen 
lokalen.  Jullie komen het kampthema en de locatie van de kampplaats te weten, maken kennis met 
typische kampspelletjes en knutselen de coolste kamp-dingen.  ’t Wordt zeker en vast weer heel 
erg leuk! 

Wat nemen we allemaal mee? 

- Chiro-uniform (heb je aan bij aankomst) 
- Slaapzak, (kussen), extra deken, zaklamp 
- Ribbels en mazzels: een onderlaken (we slapen binnen in de 

verhuurbedden) 
- Rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s: een matje of veldbed (we 

slapen allemaal ergens in de lokalen of de grote zaal) 
- 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) 

Vrijdag 22 april wordt iedereen om 19.00u op de chiro verwacht, na het installeren van je bedje 
mogen mama en papa snel weer naar huis vertrekken, we hebben die avond immers nog veel te 
spelen!   

Op zondag 24 april is er een info-uurtje voor de ouders.  Zo weten ook zij wat we allemaal gaan 
doen op kamp en krijgen ze het bivakboekje met alle informatie mee naar huis.  We verwachten de 
mama’s en papa’s om 14u aan de lokalen.  Na het info-uurtje mag iedereen naar huis! 

We weten dat er veel leden een communie-/familiefeest hebben, maar toch zouden we het fijn 
vinden dat jullie er zo veel mogelijk bij zijn. Laat even iets weten aan je afdelingsleiding, zodat ze 
kunnen afspreken wanneer je dan gebracht en gehaald kan worden. Zo moet je zeker niet heel het 
weekend missen! (Ook de kostprijs van het weekend kunnen we dan zo aanpassen) 

De medische fiche (die je bij deze brief kan vinden), wordt samen met je identiteitskaart of ISI+-
kaart en medicatie afgegeven bij aankomst aan de chiro. Gelieve de medicatie van naam te voorzien.  

Het weekend kost 15 euro. Dit mag gestort worden op het rekeningnummer: BE40 9797 8946 
9463 op naam van Chiro Bethanie, met vermelding van naam en afdeling. Gelieve dit in orde te 
brengen voor 15 april, dan hebben onze cookies genoeg tijd om inkopen te doen! Je bent 
ingeschreven als er betaald is, ook je strookje verwachten we bij de leiding. 

 



Dus, eventjes samenvatten: 

 Vrijdag 22 april om 19u tot zondag 24 april om 14u (met info-uurtje voor de  
ouders) in onze eigen chirolokalen. 

 Medische fiche, Identeiteitskaart/ISI+kaart en medicatie afgeven bij 
aankomst 

 Inschrijven door € 15 over te schrijven op de chirorekening.   
Graag voor 15 april.  

 Ook je inschrijvingsstrookje verwachten we zo snel mogelijk bij de leiding.  

 
Als er nog vragen zijn, mag je steeds iemand van de leiding 
contacteren.  Wij helpen je maar al te graag verder!  

Wij kijken er kei hard naar uit!  

 

Groetjes van… 

De reuzeleuke ribbelleiding:   Marjoleine, Robbe en Thijs 
De moedig-maffe mazzelleiding:  Anne, Alanis, Erik en Hanne  
De rare rakwileiding:    Erwin, Kerstin en Merel 
De toffe titoleiding:    Jens, Jonas en Loren 
De keifantastische ketileiding:    Ellen en Nick 
De amusantste aspileiding:    Anne en Janne 
 
 

 
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: 
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………... 


