Weekend
Beste ouders en leden,
Ook dit jaar gaan we weer op weekend! Dit zal doorgaan in de Hoge Rielen in Lichtaart. Dit jaar is
het chiroweekend van vrijdag 6 maart tot en met zondag 8 maart.

VERVOER
Om de kosten te drukken, vragen wij u zelf uw kind(eren) te brengen en te halen. U kan natuurlijk
met meerdere ouders afspreken om samen te rijden, denk aan het milieu! Indien het vervoer toch een
probleem vormt, brengt u best zo snel mogelijk de leiding hiervan op de hoogte zodat wij een oplossing
kunnen zoeken.
➔ Dit geldt enkel voor de 3 jongste afdelingen (sloebers, bengels en rakkers). De 3 oudste
groepen gaan zoals steeds de uitdaging weer aan met de fiets.

INSCHRIJVING
Om uw zoon in te schrijven voor het chiroweekend, moet u:
1. €35 overschrijven op ons rekeningnummer BE72 7895 1206 2816 met als mededeling “weekend +
naam + afdeling”.
Om administratieve redenen vragen wij u uw zoon vóór 22 februari in te schrijven. Voor de verzekering is
het belangrijk dat de medische fiche goed is ingevuld. Dit is normaal gezien gebeurd bij de inschrijving in
september, maar als dat niet het geval is moet u dit ook zeker voor 22 februari in orde brengen. U kan een
formulier op de site vinden bij de rubriek “brieven” of op zondag aan de leiding. Gelieve deze dan ingevuld
terug te bezorgen aan de leiding.

PRAKTISCH
Sloebers, Bengels & Rakkers
Vrijdag 6 maart: 19u30 aan de parking bij Poort
Oost van de Hoge Rielen.
➔ GPS: Ossengoor, 2460 Lichtaart
Zondag 8 maart: afhalen om 13u30 aan paviljoen 28
Kids-ID afgeven aan de leiding bij aankomst

Toppers, Kerels & Aspiranten
Vrijdag 6 maart: vertrek met fiets om 18u00 aan
de Chiro (wees hier op voorhand).
Zondag 8 maart: aankomst + 17u30 op de Chiro
Identiteitskaart afgeven aan de leiding bij
vertrek

WAT NEEM JE MEE?
Slaapgerief
• Hoeslaken!
• Kussensloop!
• Slaapzak
• Knuffel

Kledij
•
•
•
•

Wasgerief
• Tandenpoetsgerief
• Handdoek
• Washandje, zeep, kam, …

Wat laat je thuis?
• Gsm (of andere overbodige waardevolle voorwerpen)
• Zakmes
• Snoep

Noodnummers tijdens het weekend:

Voldoende speelkledij
Extra warme trui
Regenkledij
Gepaste schoenen

Bart Biemans (GL)
Arianne De Coster (VB)

Voor de fietsers
• Lunchpakket
• Regenkledij
• Fiets in goede
staat met
werkende
verlichting!!!
• Evt. pomp of
ander noodgerei

0473 70 79 86
0472 37 88 44

