
INSCHRIJVEN  
Kan jij ook al niet meer 
wachten? Schrijf je dan nu al 
snel in! 
 
Dit doe je door naar onze site, 
www.chiro-ten-aard.be, te 
gaan en het formulier voor 
Chiro-weekend in te vullen. 
Je inschrijving is pas compleet 
als je het inschrijvingsgeld 
hebt gestort naar onze 
rekeningnummer. 
Huubs en speelclub: 30 euro 
Rakwi, tito en (ket)aspi: 35 
euro 
BE86 7310 2667 2850 
Inschrijven kan tot en met maandag 2 

maart. 
 

TELEFOONNUMMER 
Voor dringende oproepen kan 
je terecht bij onze 
hoofdleiding, Emma Neefs en 
Jade Lenaerts.  
Emma: 0472/97.41.56 
Jade: 0496/38.62.77 

Trek jullie dansschoenen  
al maar aan, want wij 
hebben een geweldig 

weekend voor jullie klaar 
staan! 
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Je mag ons ook steeds 
aanspreken op Chirozondagen 
voor eventuele vragen. 

 
ADRES 
Witteweg 30 
3460 Bekkevoort 
 

WANNEER? 
Op vrijdag 6 maart worden 
alle leden verwacht om 19 
uur op de weekendplaats. 
De mama’s en papa’s mogen 
jullie op zondag 8 maart om 
12 uur terug komen ophalen. 
 

THEMA 
Elk jaar heeft ons 
Chiroweekend ook een leuk 
thema. Dit jaar keren we terug 
in de tijd, de tijd van de disco! 
Kom vrijdag verkleed als een 
echte disco Queen of King, of 
kom jij liever als een discobol? 
 
 

WAT MEEBRENGEN? 
Een leuke verkleedoutfit kunnen we al van 
ons lijstje schrappen, maar dat is natuurlijk 
niet het enige wat jullie moeten meenemen…. 

 
Om te slapen 

 Veldbed of luchtmatras  
 Slaapzak en hoofdkussen 
 Dekentje voor de kou 
 Pyjama en teddybeer 

 
Om te wassen 

 Tandenborstel, tandpasta en beker 
 Zeep 
 Handdoek en washandje 

 

 

Om te eten  
 Keukenhanddoek 
 Bord 
 Bestek 
 Beker 

 
Om aan te doen 

 Speelkledij 
 Regenjas 
 Ondergoed 
 Sokken 
 Warme trui 
 Uniform 

 
Vergeet je verkleedkleren niet aan te doen! 
 
Om in orde te zijn 

 Identiteitskaart of SIS-kaart 
 Medische fiche ingevuld meebrengen van 
 de site/facebookpagina  
 Voor Tito’s, Keti’s en Aspi’s eventueel een 

 beetje zakgeld 
 
Om thuis te  laten  
Je beste kleren, juwelen, mp3-spelers, spelletjes,  
gsm, snoep, alcoholische dranken en drugs 
Hierop kunnen sancties volgen! 
 
Verder vragen wij om alle spullen die je niet kwijt  
wilt spelen te tekenen. Vooral de jongsten weten  
vaak zelf niet welke spullen van hun zijn. 



 


