
 
“You aren't in the ivy halls of your miserable literature pursuit now. Without wasting more time, will thou 

cometh to the pointeth? Dost thou wanteth us to stayeth or leaveth?” 

 

Haal je Oosterse kledij maar uit de kast 

want jullie worden verwacht op vrijdag 4 

februari om 18u30 verkleed in het thema 

‘1001 nachten’ in Oostduinkerke 

(Kinderlaan 45 8670 Oostduinkerke). Er 

wordt de vrijdagavond nog een avondmaal 

voorzien, jullie kind hoeft dus op voorhand 

niet te eten. Op zondag 6 februari om 

14u30 mogen jullie uw kind komen 

ophalen op de weekendplek.  

 

Om uw kind in te schrijven voor het weekend, moet u naar de site van onze Chiro 

gaan: http://www.chirovleteren.be. Hier zult u moeten invullen of uw kind meegaat op 

weekend. OOK INDIEN UW KIND NIET MEEGAAT, VRAGEN WIJ U OM DIT AUB 

AAN TE DUIDEN. Uw kind is pas ingeschreven wanneer u hebt overgeschreven! De 

uiterste datum van inschrijven is dinsdag 1 februari. 

 

De kostprijs voor dit weekend bedraagt 25 euro. Gelieve dit over te schrijven op het 

volgende rekeningnummer: BE 20 7380 0313 6556 met vermelding van NAAM en 

AFDELING (TITO) van uw kind. 

  



Graag worden wij ingelicht over eventuele medische en/of andere bijkomende 

problemen van uw kind. Als uw kind medicijnen moet innemen, gelieve deze dan 

genaamtekend af te geven bij aankomst. Mogen we ook vragen om een 

identiteitsbewijs (Kids-ID, siskaart,…) mee te geven met uw kind, deze mag bij 

aankomst afgegeven worden aan de leiding. 

 
 
Mogen wij u ook vriendelijk vragen om ALLE KLEDIJ EN GERIEF te NAAMTEKENEN 

van uw kind!!! 

 
Tijdens het weekend is het verboden om videospelletjes, iPad, GSM of andere 

elektrische toestellen en snoepjes mee te nemen. Ook een zaklamp is niet nodig. Een 

leesboek of strip mag wel meegenomen worden voor tijdens de platte rust. We vragen 

ook om ons tijdens het weekend geen bezoekje te brengen!  

Indien je nog extra info wilt over het weekend kun je ons steeds bereiken of kunnen 

we eens langskomen om wat extra informatie te geven. 

 

Kledij  Toiletgerief 
 3 à 4 onderbroeken 
 4 à 5 paar sokken 
 pyjama 
 broeken 
 T-shirts 
 truien 
 (warme) jas  
 regenkledij 
 tenminste 2 paar schoenen  
 schoenen voor binnen 
 schoenen die vuil mogen zijn 

 pantoffels of slippers 
 ZWEMGERIEF 

 3 washandjes 
 2 kleine handdoeken 
 1 grote badhanddoek 
 zeep of douchegel 
 shampoo  
 tandenborstel 
 tandpasta 
 bekertje 
 kam 
 zakdoeken 

Slaapgerief Allerlei 
 onderlaken (verplicht) 
 kussensloop 
 slaapzak 
 eventueel een knuffel 

 2 keukenhanddoeken 
 linnen zak of vuilniszak voor vuile was 
 plastiek zak voor vuile schoenen 
 leesboek of strip 
 Verkleedkledij thema 1001 nachten 



Bij vragen of problemen kunt u ons bereiken op het volgend nummer: 0471/31.94.16 

(Robbe Beeckaert) 

 
Kinderlaan 45, 8670 Oostduinkerke 

 

Wij zien het alvast helemaal zitten en kijken heel hard uit naar dit onvergetelijke 

weekend met jou erbij! 

 

Vele groetjes van jullie Titoleiding, 

Maxime, Elise, Marthe & Robbe 


