RakTop-weekend
8 tot 10 maart - Melsele

Jeuuuuj, wij gaan op weekend!
Beste ouders
Supertof dat jouw zoon meegaat op weekend! Dankjewel voor jullie vertrouwen in ons en voor het
extra speelkameraadje. Wij hopen dat jullie kind(eren) dit weekend nooit meer vergeet(en).
Alle informatie over het weekend vind je verder in dit boekje. Mochten wij iets vergeten zijn of heb
jij nog een vraag voor ons? Laat het ons gerust weten, onze contactgegevens staan ook op een
van de volgende bladzijden.

Weekend? Chiro? Wat moet ik daaronder verstaan?
Op RakTop-weekend trekken de rakkers en de toppers samen eropuit. Niet voor een dagje zoals
elke week, maar voor een heel weekend. We verblijven dan twee nachten in de lokalen van een
andere Chiro. Dit jaar is dat in Melsele.
Tijdens die drie dagen amuseren wij ons te pletter. We spelen de zotste spelletjes waarvoor op
zondag geen tijd voor is, we eten samen het superlekker eten (voorzien door enkele moedige
ouders) en slapen samen op onze luchtmatras of veldbed.
Voor vele is dit niet het eerste weekend. dit weekend mag je niet missen! Het is ook al een klein
voorproefje op het grote bivak in de zomer.
Dit formidabele weekend kost 25 euro. Dit mag je op voorhand cash aan de leiding geven of
overschrijven op het rekeningnummer BE43 7331 1602 8501 met mededeling ‘Inschrijving raktopweekend + afdeling + naam’.

Het vertrek
Ons weekend start op vrijdag 8 maart aan de Chirolokalen. Wij
verwachten jullie (en je zoon natuurlijk) daar om 19u30. We
verwachten ook dat jullie zoon daar staat in Chirokledij (voor
zover jouw zoon dit heeft). Hier verzamelen we voor de
verplaatsing naar de weekendplaats.
Die verplaatsing doen we per auto. Daarvoor hebben we wel enkele ouders nodig die naar Melsele
kunnen rijden die avond. Als je niet kan is dat zeker geen probleem, we vinden altijd nog wel een
plaatsje bij iemand anders.
Bij vertrek vragen we om een envelop mee te brengen met de naam van uw zoon daarop. In deze
envelop zit de SIS-kaart, ISI+-kaart of kidsID en een stickertje van de mutualiteit. Heb je de
medische fiche nog niet afgegeven? Dan steek je deze ook mee in de envelop.
Wij voorzien vrijdagavond nog een kleine snack. Dit is echter GEEN VOLWAARDIGE MAALTIJD.
Zorg dus dat uw kind op weekend vertrekt met een gevulde maag.

Terugkomst
Jammer genoeg komt aan elk mooi verhaal ook een einde. De leden worden zondag terug
opgehaald in Melsele om 11u30. Wij en onze rommel moeten de weekendplaats om 12u00 exact
verlaten! Geen tijd om je zoon op te halen? Geef een seintje en wij zoeken een plaatsje voor hem.

De locatie
Het adres van de weekendplaats is Albrecht Rodenbachlaan 25, 9120 Melsele

Contactgegevens
Leider Nico

nicovanregenmortel@hotmail.com

0470-57 41 25

Leider warre

warre.dupont@telenet.be

0494-75 65 70

Leider Aaron

aaronekke1208@gmail.com

0499-75 36 87

Leider Robbe

robberoels@telenet.be

0483-05 69 10

Wat nemen we mee?
Om te slapen:
•

Veldbed/luchtmatras/slaapmatje …

•

Slaapzakje/deken

•

Kussen en kussensloop

•

Knuffelbeertje/barbiepop

•

Pyjama

Om ons te wassen:
•

Tandenborstel, tandpasta, bekertje

•

Minstens 1 handdoek en 1 washandje

•

Haarborstel of kam

Om aan te doen:
•

CHIROKLEDIJ (bij vertrek)

•

Spionen kleren (als je dit hebt liggen)

•

Voldoende ondergoed en sokken

•

Shorts, jogging, lange broek

•

T-shirts

•

Warme trui

•

Regenjas

•

Wandelschoenen of sportschoenen

•

Zakdoeken

•

Linnenzak voor de vuile kleren

BELANGRIJK:
•

SIS-kaart/ISI+-kaart/kidsID + stickertje van de mutualiteit (afgeven bij vertrek!)

•

Medicatie en gebruiksaanwijzing (indien nodig). Schrijf duidelijk de naam van je kind op de
medicatie. Deze geef je af aan de leiding bij vertrek! Gelieve duidelijk te vermelden: de
hoeveelheid medicijnen en het tijdstip waarop de medicijnen moeten ingenomen worden.
Vermeld eveneens ook of het medicijn in de koelkast bewaard moet worden. ALLE
medicatie wordt afgegeven aan de leiding.

•

GOED HUMEUR!

Wat neem je beter niet mee?
•

Snoep en koekjes mag maar wordt gedeeld met de andere jongens. Dat geef je dus best
aan de leiding om eerlijk te verdelen.

•

Speelgoed en elektronica zijn niet echt nuttig en de kans is er wel dat het kapot of kwijt
gaat. Laat je favoriete speelgoed dus maar thuis!

Hoe ziet een dag op weekend eruit?
VRIJDAG 8/03:
19u30: verzamelen aan de lokalen
19u45: vertrek naar Melsele
20u30: aankomst in Melsele
20u45: uitpakken + verkenning
21u00: lichte snack
21u30: rakkers gaan slapen
22u00: toppers gaan slapen

ZATERDAG 9/03:
08u08: opstaan, kleren aandoen en tandenpoetsen
08u38: ontbijt + afwas
09u29: voormiddagactiviteit
12u12: middageten + afwas
14u14: namiddagactiviteit
16u00: vieruurtje
17u00: avondeten + afwas
18u30: avondactiviteit
21u30: de rakkers gaan naar dromenland
22u00: de toppers gaan hen achterna

ZONDAG 10/03:

08u08: opstaan, kleren aandoen en tandenpoetsen
08u38: ontbijt + afwas
09u29: opruimen
10u10: de laatste activiteit
11u11: klein middagmaal
11u30: vertrek naar huis

