
 

 

 

  

Chiro weekend  Muizen 

Tippers, tiptiens, Aspiranten 

24-25-26 januari 2020 

kend 



 

  

 

Tippers, tiptiens, aspiranten! Wij zijn het! Jullie leidsters! 

Gek verhaal … We gingen samen een gezellig avondje wii-spelletjes 

spelen op de Chiro. We drukten op de startknop, maar we werden 

ineens in de televisie gezogen. Nu zitten we vast in de tv op het wii-

platform. 

Meisjes, we hebben jullie hulp nodig. We zien elkaar graag maar zo met 

6 in een tv vastzitten is toch maar krapjes. 

We zien maar 1 oplossing … Spring mee in de tv en speel met ons alle 

wii-games die aangesloten staan. 



 

Praktische informatie: 
Wanneer vertrekken we? 

Wij vertrekken vrijdag 24 januari gepakt en gezakt naar de Chirolokalen “Het Wielveld” in 

Muizen! Zorg ervoor dat je dochter al gegeten heeft. Indien dit niet mogelijk is, gelieve hiervoor de 

verantwoordelijke leiding te verwittigen (zie verantwoordelijke leiding). Zij zoeken dan naar een 

oplossing die dan ook zeker en vast te vinden is. 

We verzamelen om 18u30 aan onze Chirolokalen zodat we samen richting Muizen kunnen 

vertrekken. 

We zullen dan ruim gerekend tegen 19u30 aankomen. 

Wanneer mogen we terug naar huis gaan? 

Op zondag 26 januari is jullie verblijf hopelijk afgerond in Muizen. De ouders die hun dochter(s) 

komen halen verwachten we rond 11u00 aan het juiste adres (hieronder vermeld). Uw dochter(s) 

zullen dan gepakt en gezakt klaarstaan om terug naar Hemiksem te keren. 

Ouders die enkel hun eigen dochter komen halen moeten uiteraard niet langs de Chiro passeren. Wij 

hopen natuurlijk dat iedereen terug geraakt in zo min mogelijk auto’s, dus als u plaats heeft zou het 

heel fijn zijn moest u nog leden/leiding mee kunnen nemen. Indien u andere leden/leiding of 

materiaal meeneemt (waarvoor grote dank 😊), kan u deze afzetten aan de Chiro. We zullen ervoor 

zorgen dat er enkele leidsters als eerste mee vertrekken, zodat er zeker iemand is in de Chiro om de 

leden op te vangen. 

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. Het kan misschien wel helpen 

om op voorhand eventueel te horen met wie ze dan mee op de chiro zou kunnen raken. Het zou ook 

fijn zijn te laten weten of uw dochter vervoer heeft of niet. 

Waar gaan we naartoe? 

Chirolokalen Het Wieleveld 

Heerweg 8,  

2812 Muizen 

Enkele noodnummers: 

In geval van nood tijdens het weekend of voor verdere vragen over het weekend kan u steeds terecht 

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

Tippers:  Wolke Roels 

0486/88.14.89      wolke.roels@gmail.com 

Tiptiens:  Britt Franck 

0488/79.19.11      britt.franck1@gmail.com 

Aspiranten: Lisanne ‘s Jongers 

0499/15.61.69      lisanne.sjongers@hotmail.be 
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Routebeschrijving: 

 

  



 

Dagindeling 
 

Vrijdag: 
18u30 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! 
o Buzzy-pas 
 
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, Merel, Lynn, Britt, Wolke en Lisanne 

 

__________________________________________________________________________________ 

Invulstrookje Tippers-Tiptiens-aspiranten weekend van 24-25-26 januari 2020 

 

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

betaal hiervoor 25 euro. 

(kan ook gestort worden op het nummer 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. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij tipperleister Wolke Roels (0486/88.14.89), 

tiptiensleidster Britt Franck (0488/79.19.11) en aspirantenleidster Lisanne s’Jongers (0499/15.61.69)     

 


