Vertrek
Vrijdag 25 februari 2022
18.00u: samenkomen
18.15u: opening
18.30u: vertrek met de bus
!!!IEDEREEN WORDT IN UNIFORM VERWACHT!!!

Aankomst
Zondag 27 februari 2022
komen we terug rond 17.00u.

Prijs

Een weekend kost: €40
Op rekeningnr.: BE33 7775 9448 0946
Zéker vóór 16 februari met vermelding van:
Achternaam + voornaam kind en afdeling
Eet je kind vegetarisch, geen varkensvlees, heeft het een allergie,…
Gelieve dit voor 16/02/2022 door te geven via
vb@chiro-calimero.be

Wij hopen dat iedereen mee gaat en dat we
er samen iets fijn van kunnen maken!

Wat nemen we mee?
✓ speelkledij
✓ pantoffels + extra paar schoenen

✓ voldoende ondergoed
✓ voldoende kousen
✓ 1 keukenhanddoek
✓ wasgerief: washandje, handdoek, zeep,
tandenborstel, beker, tandpasta, kam/borstel
✓ zakdoeken
✓ regenjas of kw
✓ warme trui en broek
✓ slaapzak + eventueel deken
✓ onderlaken en kussen
✓ voor de ribbels: een plastiek voor op de matras
✓ pyjama
✓ linnen zak om vuile kledij in te steken (geen plastiekzak)
✓ pillamp
✓ knuffeldier
✓ handschoenen, sjaal en muts
✓ Buiten de kledij moet er in je valies ook heel wat fantasie,
goed humeur, moppen, lachspieren, … zitten.

Wat hebben we EXTRA nodig?
Ribbels: Kabouterkledij
Speelclub: /
Rakwi’s: Skikleren + survivalkledij
Tito’s: /
Keti’s: /
Aspi’s: Babykleren

Wat nemen we NIET mee?
✓ horloges, armbanden, kettingen, oorbellen,…
✓ geld
✓ GSM, …, dit is enkel storend! Hij zal afgenomen worden tot
het einde van het weekend.
✓ Andere waardevolle dure voorwerpen, de chiro is niet
verantwoordelijk bij beschadiging of verlies ervan.
✓ Snoep (we krijgen ginder genoeg), dit zal dan ook afgenomen
worden.

Om te onthouden
✓ Alle medicijnen moeten voor het vertrek aan iemand van de
eigen leiding worden gegeven.
✓ Iedereen moet zijn identiteitskaart meenemen op weekend.
Gelieve deze voor het vertrek aan iemand van de eigen
leiding te geven.
✓ Elk jaar worden er kledingstukken teruggevonden die nadien
spijtig genoeg van niemand blijken te zijn.

Om dit te voorkomen vragen wij u om alle
kleren van de chirokes te tekenen.

✓ Indien tijdens het weekend de weekendplaats dringend moet
bereikt worden, kan u terecht bij:
Marc De Meester
Dendermondestraat 53
2627 Schelle
0495/25.29.41
Voor dit fantastisch weekend,
gaan we naar Balen!

