
Hallo iedereen! Het is weer 

zover, we gaan op weekend 

met -12!! In deze brief 

vinden jullie alle praktische 

informatie in verband met het weekend. 

•Waar? 
We zullen logeren in het jeugdverblijf ‘De Witte Hoeve’, gelegen in Scherpenheuvel-
Zichem. 

Het exacte adres gaat als volgt: Vorststraat 130 3271 Scherpenheuvel-Zichem. 
We vragen aan de ouders om hun kapoenen in piekfijn uniform af te zetten op 
bovenstaand adres.

•Wanneer? 
Het weekend zal doorgaan van vrijdag 25/03 tot zondag 27/03.

Vrijdagavond spreken we met iedereen af om 19u. aan het jeugdverblijf. De 
ketten krijgen daarna nog avondeten. Er is een kleine keukenploeg mee op 
weekend. 
Zondagmiddag is het weekend ten einde, om 11u.30 kunnen de ketten opgehaald 
worden. 

• Inschrijven
Om een idee te hebben van het aantal ketten die aanwezig zullen zijn, 
vragen we aan de ouders om hun kinderen in te schrijven voor het 

weekend. Dat kan op onze website, via deze link: 
h#ps://chiroganshoren.be/inschrijvingen-12-

weekend/

Belangrijk: de inschrijvingen zullen gesloten 
worden op 20 maart, dus gelieve de kinderen reeds 
daarvoor in te schrijven. 

https://chiroganshoren.be/inschrijvingen-12-weekend/
https://chiroganshoren.be/inschrijvingen-12-weekend/


•Thema 
Het weekend staat deze keer in thema van het circus. Het circus is een plek waar ieders 
talent naar boven kan komen, wat ook mooi van toepassing is op het chiro-gebeuren. In 
Zichem is de lokale circusdirecteur immers op zoek naar circustalenten voor zijn 
nieuwste show. Hij heeft de leiding reeds laten weten dat hij ons zal bezoeken op 
weekend, dus bereid jullie alvast voor op een grote talentenjacht!

•Benodigdheden 
Wat neem ik mee?

1. 40 euro (voor eten en verblijf)
2.  Veldbed of luchtmatras 
3.  Slaapzak, kussen, dekentje, knuffel 
4.  Twee warme truien  
5.  Regenjas 
6. Een lange broek 
7. Twee T-shirts 
8. Voldoende ondergoed voor 3 dagen 
9. Voldoende kousen (gewone, blauwe of beige kousen)
10. Volledig chiro uniform
11. Pyjama
12. Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, washandje, handdoek, zeepje
13. Zakdoeken, haarrekkers en borstel voor de meisjes 
14. Zaklamp met batterijen
15. Stevige waterdichte schoenen
16. Regenlaarzen (afhankelijk van het weer)
17. Eventuele medicatie (gelieve de leiding hiervan op de hoogte te brengen) 
18. Verkleedkledij in het thema circus 

Wat neem ik niet mee? 
Waardevolle spullen en elektronica! 



• Contact 
Mochten jullie nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om de leiding te contacteren! 
Gsm-nummers van de -12 leiding: 

Tintels: 
Hannah; 0497859701
Tibbe: 0479770711
Eva: 0493081466

Sloebers:
Senne: 0477704359
 Arno: 0495727127

Speelclub meisjes: 
Luna: 0472 66 19 73
Eva: 0493047539

 
Speelclub jongens: 

Finn: 0473499408
Sasha: 0478 99 12 90

Kwiks;
Mila: 0470542656
Anais: 0476956390	

Rakkers: 
Nathan: 0493733766
Robin: 0485724031

Hopelijk allemaal tot dan, groetjes van de -12 leiding!


