
 

 

  



Storyline 

Op een dag zat boer jo in zijn zetel bij een 

gezellig haardvuurtje 100% te genieten van een 

goede romantische film. Tot dat de kusscene 

kwam. Toen barstte hij in tranen uit. ‘’Ik heb ook 

nood aan liefde en affectie.” Schreeuwde hij 

naar het verliefde koppeltje op zijn tv. Wenend 

zat hij te scrollen op facebook. Tot hij zag dat 

Chiro klaasje een boer zoekt vrouw weekend 

organiseert. Hij scheef zich meteen in.  

 

Ik mis liefde 

en affectie!! 



Praktische informatie: 
 

Vertrek 

Op vrijdag 5 november vertrekken we met onze +12 afdelingen richting de scoutslokalen van 

Scouts en Gidsen Heilig Kruis te Mechelen. 

Zorg ervoor dat jullie dochters gepakt en gezakt en met een gevuld buikje klaar zijn voor 

vertrek. 

We verzamelen om 18u45 aan onze Chirolokalen zodat we samen om 19u00 kunnen 

vertrekken. Hiervoor vragen we of enkele ouders zich ter beschikking willen stellen om onze 

groep tot aan de weekendplaats te vervoeren. 

Vergeet niet je identiteitskaart af te geven aan je leiding bij vertrek! 

 

Waar gaan we naartoe? 

Scouts en Gidsen Heilig kruis 

Oude Antwerpsebaan 205, 2800 Mechelen 
 

Terugkomst 

Op zondag 7 november keren we terug richting Hemiksem. Ouders die hun dochter(s) 

kunnen ophalen worden om 11u aan de weekendplaats verwacht. Indien u niet zou kunnen 

rijden, geen probleem. We vragen dan vriendelijk aan andere ouders of ze een plekje vrij 

hebben. 

De ouders die hun dochter(s) niet kunnen komen halen, mogen ons rond 11u30 - 12u00 aan 

de Chirolokalen verwachten en dan hun dochter(s) mee naar huis nemen. 

 

Contactpersonen 

Bij vragen of dringende mededelingen tijdens of over het weekend kan u steeds terecht bij 

een leidster van elke afdeling die instaat voor de telefonische communicatie: 

Tippers:      Suzanne Kliché 0496/77.26.29 

                     Lynn Christiaens 0486/55.63.42 

Tiptiens:      Nanou Verbist 0494/11.79.89 

                     Wolke Roels 0486/88.14.89 

Aspiranten: Britt Franck 0488/79.19.11 

                      Fleur Van Keilegom 0494/85.77.64 

                      Kitty De Vos 0492/65.72.27 



Dagindeling 
 

Vrijdag: 
18u45 Verzamelen aan lokalen voor vertrek 

19u30 Aankomst 

20u00 De leiding voorziet nog een leuke 

avondactiviteit voor jullie 

21u30 De Tippers kruipen hun bed in 

22u00 Ook de tiptiens en aspiranten kruipen in hun slaapzak 

 

Zaterdag: 
8u00 Triiiiiiiiing, opstaaaaaaaaaaan! 

8u30 Hmmm! Lekker ontbijten! 

9u30 We beginnen met ons eerste spel van de dag. 

12u30 Van al dat spelen krijgen we honger! 

13u30 Oef, zoveel gegeten. Eventjes platte rust. 

14u00 Zoveel energie, tijd voor weer een leuk spel! 

16u00 Vieruurtje! 

16u15 Spelen, spelen, spelen. 

18u00 Nu beginnen onze buikjes toch wel te 

grommelen! 

20u00 Supriseeeee 

22u00 Tijd om weer in bedje te kruipen, ofniet? Ofwel? 

 

Zondag: 
8u30  Een halfuurtje langer slapen. 

9u00 Smullen maar! 

10u00 Tijd om onze spullen weer in te pakken. 

11u00 Daar komen de mama’s en/of papa’s 

12u00 Uitladen en lekker naar huis  

 

  



Wat nemen we allemaal mee? 
 

o Uniform doe je aan bij het vertrekken  
o Wasgerief (washandje, handdoek, zeep, tandenborstel, tandpasta, borstel of kam,...) 
o Pyjama 
o Knuffel 
o Foto’s van je crush/lief…. 
o Veldbed 
o Kussen + kussensloop 
o Slaapzak  
 
o Voldoende ondergoed en kousen 
o Speelkledij ( T-shirt, broek, trui,... niet je beste kledij ) 
o Warme trui (’s avond kan het nog afkoelen) 
o Regenjas 
o Linnenzak voor vuile was 
o Speelschoenen 
o Pantoffels voor binnen 
o Keukenhanddoek 
o Voldoende zakdoeken 
 
o Leesboek, strip, roddelblaadjes, … voor tijdens de platte rust 
o Zaklamp (moet niet, maar kan wel eens van pas komen) 
o Eventuele medicatie (bij vertrek afgeven aan de verantwoordelijke leiding.) 
o ID-Kaart! Dit is belangrijk! 
 
TIP: Zorg dat alles getekend is met naam, zo voorkomen we verloren voorwerpen. 
 
Wat nemen we NIET mee? 
 
o Centjes hebben we niet nodig op weekend. 
o De kookies maken lekker eten, dus laat je snoepjes maar thuis. 
o Dure spullen zoals, horloge, juwelen, ... Dit kan alleen maar verloren of kapot gaan 
 
GSM mag als dit moet van je ouders maar denk eraan dat we deze liever niet zien, niks zo leuk als 
eens een weekendje zonder die vervelende GSM en je volledig storten op het fantastisch leuke 
weekend! ☺ bewijs eens dat je een paar dagen zonder kan ☺  
 
 
  



Inschrijvingsstrookje 
 

Hieronder volgt het inschrijvingsstrookje, gelieve dit zo snel mogelijk in te vullen en aan de leiding te 

bezorgen samen met de centjes. 

Ook zullen wij u vragen om een medische fiche in te vullen, zodat wij op de hoogte zijn van 

eventuele medicatie, allergieën,.. en hier uiteraard rekening mee kunnen houden. 

Wij hebben er alvast belachelijk veel zin in! 

Heel veel groetjes van de leiding, 

Kitty, Lynn, Nanou, Suzanne, Fleur, Wolke en Britt 

 

__________________________________________________________________________________ 

Invulstrookje Tippers-Tiptiens-aspiranten weekend van 5 - 7 november 2021 

 

o Ik, ouder van.................................................................... laat mijn dochter mee op weekend gaan en 

betaal hiervoor 25 euro. 

o Cash 

o Via overschrijving (BE81 9731 2251 0024 met vermelding ' weekend (+12) + de naam + 

afdeling van uw dochter) 

o Ik kan rijden bij het heengaan en kan.......personen extra meenemen (buiten mijn eigen dochter(s)) 

o Ik kan rijden bij het terugkomen en kan..... personen extra meenemen (buiten mijn eigen 

dochter(s)) 

o Ik kan die dagen niet rijden. 

o Ik heb de medische fiche ingevuld. 

o Ik kies voor het vegetarische menu op weekend. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 


