
Beste ouders,  

Het is weer bijna tijd om met de hele Chiro een weekendje weg te gaan!  

• Wat? Een weekend vol plezier met je groep, toffe activiteiten van de leiding en lekker eten 

van de kokskes! 

• Wanneer? Vrijdagavond 25/03 (18u30) t.e.m. 27/03 (12u) 

• Waar? Afspraak om 18u30 aan de speelplaats van de lokalen met een volle maag. 

Indien dit niet lukt, mag u altijd meteen naar de locatie rijden, maar verwittig de leiding op 

voorhand en gelieve er niet voor 19:30 aan te komen. 

• Waarheen? Jeugdheem Sint-Benedictus (Abdijstraat 6, 1790 Affligem) 

 

WAT MEENEMEN? 

o Regenjas  

o Slaapgerief: Slaapzak, veldbed en/of matje, slaapkussen 

o Pyjama  

o Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, haarborstel, zeep, shampoo, handdoek)  

o CHIRO UNIFORM !!!  

o 1 paar extra schoenen (evt. Laarzen)  

o Kleren die vuil mogen worden (sokken, pull, t-shirt, ondergoed,...)  

o Voldoende MONDMASKERS!! 

o …. 

+ Vergeet niet te kijken in het krantje van je groep, misschien moet je nog extra dingen 

meenemen!  

! Waardevolle voorwerpen en elektronische apparaten (smartphone, iPad ...) laat je best thuis !  

HOE INSCHRIJVEN?  

1. Complete inschrijving in het Chiro-jaar (moest dit nog niet gebeurd zijn): 

• Inschrijvingsstrookje + Inschrijvingsgeld  
(€20/kind over te schrijven op BE24 7341 9805 7538) 

• Medische fiche.   
→ Deze documenten zijn nog steeds te vinden op de Chiro-site: https://chirostanneke.be/inschrijven  

2. Inschrijvingsstrookje Minibivak + Inschrijvingsgeld  
(€25/kind over te schrijven op BE24 7341 9805 7538) 

! Deadline: Ten laatste zaterdag 19/03   

 

 

 

 

https://chirostanneke.be/inschrijven


 

! OPROEP ! 

Net als elk jaar, zouden we het  erg appreciëren moesten jullie bereid zijn om jullie kind(eren) en 

eventueel enkele andere leden te voeren naar en/of terug van de minibivak plaats. Op die manier 

kunnen we allemaal veilig op de minibivakplaats en weer thuis geraken! 

Alvast bedankt. 

CORONA-REGELS?  

• Ben je ziek, heb je symptomen of legde je een positieve test af, dan kan je helaas NIET 

deelnemen.  

• Alle leden worden gevraagd een mondmasker te dragen, dus gelieve voldoende maskers 

mee te geven.   

• Testing voor vertrek kan mogelijk gevraagd worden (deze info volgt nog). 

We hebben er vertrouwen in dat ouders/leden hier met gezond verstand mee om gaan. 

Hopelijk zullen jullie talrijk aanwezig zijn en een super tof weekend beleven, tot dan!  

De leiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE MINBIVAK  


