
Aller liefste Smurfjes, liefste Smurfenouder(s) 

Na lang wachten, is het EIN-DE-LIJK zo ver: we mogen op weekend! Jullie leiding is alvast super
enthousiast en hopen dat jullie dit ook zijn! Maar wat houdt zo'n weekend nu precies in? In deze brief
geven we jullie alle nodige informatie en hopen we dat we jullie kunnen overtuigen!

Wat kan ik verwachten van dit weekend? 
Met het weekend willen we de Pimpels al eens warm maken om enkele dagen weg te zijn met hun
Chirovrienden en zo al eens te proeven van de kampsfeer. Het weekend wordt gevuld met superleuke
spelletjes, lekker eten, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken en vooral: vele Chiroherinneringen
maken die je nooit meer zal vergeten! 

Waar en wanneer? 
We trekken op Pimpelweekend naar 't Eksternest in Westouter. Het volledige adres is: Poperingestraat
36, 8954 Heuvelland. Onze Smurfjes worden op vrijdagavond 11 februari om 19u verwacht. Wij
verwachten de Pimpels op vrijdagavond verkleed als een Smurf, je hoeft zeker niets aan te kopen,
wees creatief! Na een geweldig weekend mogen jullie hen terug oppikken op 13 februari om 15u. 
Belangrijk: op vrijdagavond hoef je nog niet gegeten te hebben, wij voorzien een avondmaal! 

Ik ben overtuigd, hoe schrijf ik in? 
Stap 1: Ga naar de site van onze Chiro: www.chirovleteren.be
Stap 2: Klik op de rubriek 'inschrijvingen' en kies voor 'Pimpelweekend'. 
Stap 3: Hier zult u moeten invullen of uw kind meegaat op weekend of niet. (Ook indien uw kind niet
meegaat, vragen we jullie om dit aan te duiden!) Je kan inschrijven t.e.m. woensdag 09/02. 

De kostprijs voor het weekend bedraagt 25 euro. Gelieve dit voor woensdag 09/02 over te schrijven op
het volgende rekeningnummer: BE 20 7380 0313 6556 met vermelding van NAAM en AFDELING
(PIMPEL) van uw kind. Uw kind is pas ingeschreven wanneer u hebt overgeschreven! 

Hé kom naar Pimpelland
Welkom allemaal

Ja kom naar Pimpelland
Een land van pracht en praal



Medische informatie
Graag worden wij ingelicht over eventuele medische en/of andere bijkomende problemen zoals
intoleranties of allergieën van uw kind. Indien uw kind medicatie moet innemen, gelieve deze dan ge-
naamtekend af te geven bij aankomst. Mogen we ook vragen om een identiteitsbewijs (Kids-ID,…) mee
te geven met uw kind, ook deze mag bij aankomst afgegeven worden aan de leiding.

Wat moet er in mijn valies? (Gelieve alles duidelijk te NAAMTEKENEN!)

Slaapzak
Onderlaken (verplicht!)
Kussensloop 
Pyjama
Eventueel een kleine knuffel
Pantoffels

Slaapgerief:

1 kleine en 1 grote badhanddoek
3 washandjes
Shampoo + zeep
Tandenborstel, tandpasta + beker
Kam/borstel

Wasgerief:

3 à 4 onderbroeken
4 à 5 paar sokken
(lange) broeken
Truien
T-shirts
Dikke jas + regenkledij
Muts + sjaal 
2 paar schoenen (1 paar die vuil mag worden)

Kleren (aangepast aan het weer):

Zakdoeken
Plastiek zak voor vuile schoenen
Vuilzak of linnen zak voor vuile was
Leesboek/strip voor tijdens de platte rust
2 keukenhanddoeken (voor de afwas) 
Enkele mondmaskers

Allerlei:

Wat moet NIET mee op weekend? Gsm, Ipad, videospelletjes, zaklamp, snoep... 
We vragen ook om tijdens het weekend geen bezoekje te brengen!

We weten dat het de eerste keer is dat de Pimpels meegaan op weekend en begrijpen dat jullie nog met
vragen zitten. Daarom mogen jullie ons bij vragen zeker contacteren op onderstaand nummer. Wens je toch
nog eens een bezoekje van de Pimpelleiding? Neem dan zeker contact op en dan kijken we wat er nog
mogelijk is. Je kan ons bereiken op volgend gsm-nummer: 0473/22 52 67  (Jolien). 

Tot dan! Smurfengroetjes
Leonie, Emiel, Britt, Jolien en Sarah 

 


