
 

 

  



Jeuuuuj, wij gaan op weekend! 

Beste ouders 

Supertof dat uw 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 vindt u verder in dit boekje. Mochten wij iets vergeten zijn of hebt u 

nog een vraag voor ons? Laat het ons gerust weten, onze contactgegevens staan op de website van 

Chiro Jochihe en op de volgende bladzijde van dit boekje. 

Weekend? Chiro? Wat moet ik daaronder verstaan? 

Op Spe-Ribweekend trekken de ribbels en de speelclub samen eropuit. Niet voor een dagje zoals elke 

week, maar voor een heel weekend. Dit jaar verblijven we samen 2 nachten in de lokalen van Scouts 

Sint-Tarsicus in Sint-Niklaas. 

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 supertoffe oud-

leiders) en slapen samen op onze luchtmatrassen of veldbedden. Op deze manier kunnen de leden 

die nog nooit mee zijn geweest op bivak al eens een voorproefje krijgen en moeten degene die wel al 

eens op bivak geweest zijn, geen heel jaar meer wachten op de ultieme chirosfeer. 

Dit formidabele weekend kost 35 euro. Dit mag u overschrijven op het rekeningsnummer BE43 7331 

1602 8501 met mededeling ‘Inschrijving Spe-ribweekend + afdeling + naam’. 

Verzamelen 

Ons weekend start op vrijdag 17 maart aan de Chirolokalen. Wij verwachten u (en uw zoon natuurlijk) 

daar om 19u. We verwachten ook dat jullie zoon daar staat in Chirokledij. We hopen dat voldoende 

ouders het zien zitten om heen en/of terug te rijden, zodat iedereen tot aan de verblijfplaats geraakt. 

Hiervoor kan u de poll invullen op de website 

Bij de verzameling vragen we om de SIS-kaart, ISI+-kaart of kidsID mee te nemen. Heb je de medische 

fiche nog niet afgegeven? Dan geef je die bij vertrek aan de leiding. 

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 aan de lokalen in Sint-Niklaas om 11u00-11u30. Geen tijd om u zoon op te halen? Geef een seintje 

en wij zoeken een manier om hem veilig thuis te bezorgen. 

 

 

 



 

De locatie 

Dit jaar verblijven we in de lokalen van Scouts Sint-Tarsicus : Puitvoetstraat 91C 9100 Sint-Niklaas 

Contactgegevens 

Ribbel Leiding E-mail GSM- nummer 
Leider Klaas   

Leider Lowie lowie.korthoudt@gmail.com 0468 31 33 43 

Leidster Tine tineclaes2002@gmail.com 0487 60 66 85 

Speeclub Leiding   

Leider Kobe opdenbergh.kobe@gmail.com 0468 24 96 21 

Leider Rune rune.suetens@gmail.com 0493 07 94 77 

Leider Stijn stijn@rotthier.net 0483 67 59 90 

 

Wat nemen we mee? 

Om te slapen:  

• Veldbed/luchtmatras/slaapmatje …  

• Slaapzakje/deken 

• Kussen en kussensloop 

• Knuffelbeertje 

• Pyjama 

Om ons te wassen: 

• Tandenborstel, tandpasta, bekertje 

• Minstens 1 handdoek en 1 washandje 

• Haarborstel of kam  

Om aan te doen: 

• CHIROKLEDIJ (aan bij vertrek) 

• Verkleedkledij van een leuke videogame (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 
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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 mogen, maar worden gedeeld met de andere leden. Deze geef je dus best 

in het begin van het weekend 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 31/01: 

19u00: afspreken Chiro Jochihe 

19u30:  vertrekken naar Sint-Niklaas 

20u00:  uitladen + nog een kleine acitiviteit 

20u30:  lichte snack 

21u00: ribbels liggen in bed 

21u30: speelclub ligt in bed 

 

ZATERDAG 1/02: 

08u00: opstaan, kleren aandoen en tanden poetsen 

08u30: ontbijt + afwas 

09u30: voormiddagactiviteit 

12u00: middageten + afwas 

14u00: namiddagactiviteit  

16u00:  vieruurtje  

17u00: avondeten + afwas  

18u30: avondactiviteit 

21u00: de ribbels gaan naar dromenland 

21u30: de speelclub gaat hen achterna 

ZONDAG 2/02: 

08u00: opstaan, kleren aandoen en tanden poetsen 

08u30: ontbijt + afwas 

09u30: opruimen 

10u10: de laatste activiteit 

10u40: klein middagmaal 

11uO0: afspreken in Sint-Niklaas om te vretrekken 

 


