CKW
Beste ouders & leden,
De periode van het mooie weer is ondertussen helaas voorbij. Geen wind- of regenvlaag die
ons echter tegenhoudt op Christus-Koning-Weekend te gaan!
Christus-Koning ? Wat is dat voor een beest ?
Ter ere van Christus Koning gaan we in het weekend van 11-12-13 februari met de hele Chiro
gezellig op weekend. Dus een weekend lang samen eten, slapen en vooral plezier maken!
Waar gaan we dan juist naartoe ?
Dit jaar trekken we naar Sint-Joris Scouts en gidsen op de Sint-Jorislaan 11 2300 Turnhout. De
leiding staat uw kind(eren) daar vrijdagavond vanaf 19u30 popelend op te wachten. U mag
uw kroost na een spetterend weekend zondagmiddag om 12u00 weer komen ophalen. Moest
u problemen hebben om uw kind vrijdag op locatie te krijgen, of zondag terug naar huis, aarzel
dan niet om de afdelingsleiding van uw kind te contacteren. Zij zullen voor een oplossing
zorgen. We raden carpoolen zeker aan!
De Kapoenen/Speelclubs worden verwacht met hun oranje sjaaltje, vanaf Rakwi’s worden ze
in volledig uniform verwacht.
Wat gaat dit leuke uitje kosten ? Hoe schrijf ik mijn (b)engel(tjes) in ?
Opmerking: Met dat het weekend verplaatst is, is het een beetje anders:
- U had ze al ingeschreven en betaald voor november en zou dat graag doen
voor februari → alleen een mailtje ter bevestiging volstaat
- U had ze al ingeschreven en betaald voor november, maar het weekend in
februari gaat niet → stuur een mailtje zodat wij het geld terug kunnen
storten
- U had ze nog niet ingeschreven/betaald → volg de instructies hieronder
De kostprijs van dit weekend is €35/pers, vanaf het 3e kind is dit nog maar €20. Daar zit
alles in inbegrepen. U mag dit bedrag overschrijven op het rekeningnummer BE09 7895251328-57 met de mededeling “CKW <naam+achternaam kind>“. Uit praktische
overwegingen stellen we een uiterlijke inschrijfdatum in op 23 januari. Gelieve voor deze
datum het bedrag te storten en een mailtje te sturen voor inschrijving
naar info@chirobloemendaal.be.

Wat meenemen ?
- Veldbedje of luchtmatras
- Slaapzak + kussen
- Één keukenhanddoek
- Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, handdoek, enz.)
- Kledij die vuil mag worden
- Regenkledij + uniform
Wat zeker niet meenemen ?
- Snoepgoed
- Elektronica (game boy, nintendo ds, gsm/smartphone, Ipod, enz.)
- Alcoholische dranken

Hopelijk zien we jullie allemaal dan!
Groetjes,
De leiding en VeeBee van Chiro Bloemendaal

