
Hallo lieve Sloebers!  

Het chirojaar is ongeveer halfweg! Dit wil zeggen dat het bijna tijd is om op 

WEEKEND te vertrekken! Sommige Sloebers onder jullie weten misschien al hoe een 

weekend in elkaar zit. Voor veel Sloebers is het de eerste keer en is dit natuurlijk iets 

nieuws. Spannend! ☺  

Op weekend gaan met de coolste groep van onze Chiro en een ganse dag lachen en plezier maken! 

Wij zorgen voor knotsgekke activiteiten, we eten samen ontbijt, middagmaal, vieruurtje, avondmaal 

en overnachten op verplaatsing. Dit weekend is dus een voorsmaakje van het echte bivak!  

Het weekend gaat door van vrijdag 20 april tot en met zondag 22 april 2018. We verblijven dit jaar in 

de lokalen van de Scouts Brakel-Lierde in Brakel (adres: Dam 2, 9660 Nederbrakel (Brakel)).  

We verwachten jullie op vrijdag 20 april om 19u00 aan de lokalen van de Scouts in Brakel. Jullie 

kunnen jullie zoon en/of dochter op zondag 22 april om 13u00 aan de lokalen van de Scouts in 

Brakel ook terug komen ophalen.  

We zouden jullie willen vragen om 30 euro mee te brengen voor het weekend. Anders hebben jullie 

geen zakgeld nodig. In deze prijs zit alles inbegrepen. 

Een lijst met wat jullie moeten meenemen op weekend vinden jullie op de achterzijde van deze brief!  

Onze driesterren kookploeg weet graag hoeveel uitgehongerde Sloebers zij aan het buffet mogen 

verwachten. En de leiding is natuurlijk ook benieuwd voor hoeveel Chirojongens en –meisjes zij 

paraat moeten staan. Daarom vragen wij jullie om te verwittigen vóór 13 april of jullie er wel of niet 

zullen of jullie wel of niet aanwezig zijn. 

 

 

Dus, lieve Sloebers, maak jullie klaar voor een SUPER WEEKEND!  
 
Hebben jullie nog verdere vragen, dan kan je natuurlijk altijd de leiding contacteren.  
 
Sloeber Paarse groet,  
 
Femke  0479 38 08 08  

Jelena  0499 46 89 90 

Hanne  0498 66 32 98 

Jochen  0471 41 24 20  

  



‘IK GA OP WEEKEND EN IK NEEM MEE…’  

Haal jullie trekrugzak of reiskoffer maar boven en neem mee:  

KLEDIJ 

▪ Chiro-uniform 
▪ Ondergoed 

▪ Kousen 

▪ T-shirts 

▪ Lange broek 

▪ Warme pull 

▪ K-way of jas 

▪ Goed schoejsel om mee te ravotten (bij voorkeur twee paar) 

▪ Zwemkledij 

BADKAMER 

▪ Tandenborstel 

▪ Tandpasta 

▪ Borstel of kam 

▪ Zeep 

▪ Handdoek 

▪ Washandje 

▪ Zak voor vuile kleren 

SLAAPKAMER 

▪ Slaapzak 

▪ Veldbedje of matje 

▪ Pyjama 

KEUKEN 

▪ Bestek: mes, vork, lepel 

▪ Soepbeker en waterbeker 

▪ Bord om op te eten 

(! Bij voorkeur plastiek) 

APOTHEEK  

▪ Identiteitskaart  
▪ Eventueel medicatie je moet innemen met daarbij de richtlijnen  

over hoeveel en wanneer je deze moet innemen 
▪ Klevertjes van de mutualiteit 

 

ANDERE 

▪ Goed humeur ☺  
▪ Zaklamp 

▪ 30 euro (af te geven aan de leiding voor het vertrek, in een gesloten 

enveloppe met je naam erop en samen met je ID-kaart en medicatie)  


