’t Alvermanneke

Kleinkamp 2019
WESTOUTER – ‘T EKSTERNEST

Leiding
Moesten er nog extra vragen zijn, kan je ons altijd bellen!

SPEELCLUB
Hélène Syryn
Lotte Sampers
Rune Corveleyn

0493/68 56 82
0495/65 30 45
0473/36 17 13

RAKWI’S
Lander Vandorpe
Marceau Lefever

0471/79 09 54
0475/53 94 87

TITO’S
Liesbeth Souvagie

0471/78 64 38

KETI’S
Hanna Lully
Zoë Dezuttere

0494/89 72 58
0498/54 32 31

ASPI’S
Anouk Mahieu
Thilde Corveleyn

0471/45 17 42
0499/33 81 52

GROEPSLEIDING
Thilde

info@chiroparcifal.com
0499/33 81 52

Hé gaan jullie mee, naar een land
heel ver hiervandaan? Een land
waar een gemene koning heerst en
alle dromen op een magische
manier werkelijkheid worden? Er
wonen sprekende dieren, draken en
zelfs prinsessen! Wie weet lopen we
wel Doornroosje tegen het lijf!
Tussen deze mooie sprookjesfiguren
woont er ook een groen, raar beest, een oger! Het is
Shrek! Zijn jullie ook zo benieuwd naar de
avonturen die hij op klein kamp allemaal zal
meemaken? Wij hebben gehoord dat hij zijn moeras
zal verlaten en samen met ons op missie wil gaan!
Zijn jullie allemaal klaar voor 3 dagen avontuur met onze groene
vriend Shrek en zijn kameraden Donkey, de Gelaarsde Kat en het
Peperkoekenmannetje? Ze maken altijd de zotste dingen mee! We
gaan op zoek naar prinses Fiona die opgesloten zit in een toren van
het kasteel! We zullen jullie hulp heel erg kunnen gebruiken om de
hindernissen onderweg te overwinnen!
Ook onze kookploeg zal van de partij zijn,
want van al deze avonturen zullen we grote
honger hebben! De kookploeg is er klaar
voor, de leiding is er klaar voor, hopelijk jullie
ook?
Tot dan!

HOOOOIII SPEELCLUBBERTJESSSSSS
EINDELIJK IS HET ZO VER!!!!!!!!!!!!

KLEINKAMPPPPP ;D
3 dagen vol plezier, avontuur, lekker eten en nog zoveel meer!
We gaan het nog cooooler dan anders maken, nog veel leukere spelletjes
spelen en ons nog vuiler maken!
Wij hebben er al vast héél veel zin in en hopen dat jullie evenveel zin en
zenuwen hebben om mee te gaan. We beloven jullie, het zal een kamp
om nooit te vergeten ;p
We hebben al heel wat in petto dus hou jullie alvast klaar!
Dingen wat jullie niet mogen vergeten:
•
•
•

Carnavalkledij
Jullie liefste knuffeldier
En heel veel enthousiasme!!

Dikke Kussen
Hélène, Rune & Lotte
xxxxxxx

Kleur allemaal deze tekening in, neem hem mee en er volgt een verrassing
voor de mooiste tekening, JOEPIEEEEEEEE!

Liefste rakkers en
rakkerinnetjes!
Je moet er niet van SHREKken maar het thema is dus
SHREK! We hebben Marceautje al een eindje moeten
missen, maar geen SHREK! Marceau zal sowieso
meegaan op klein kamp! Chance want hij heeft nooit
SHREK.
Maak je klaar voor een verSHREKkelijk tof kamp, het zal
echt bere zijn! Er zijn nog een aantal dingen die jullie
zeker niet mogen vergeten:

Geachte Tito’s

De zon begint te schijnen, de bloemen beginnen te
bloeien, de bijtjes beginnen te zoemen, met andere
woorden: ’T IS LENTE!!! En dat wil direct al zeggen dat de
paasvakantie eraan komt, na de zware examens is het tijd
voor ontspanning. En dat lukt nog het beste van al op
kleinkamp!
Kleinkamp, da’s kort maar krachtig! 3 dagen vol leute,
spelletjes, stoute dingen en nog veel meer!! Shrek zal
groen zien van jaloezie als die onze coole bende ziet 😉
zelfs nog groener dan normaal!

- 1 verse onderbroek
- Sprookjeskledij
- Een tekening van een schaap
- Je goed humeur
- Jullie knuffeldier

Groetjes, jullie teerbeminde leidster Bethie xxx

Hallo liefste keti's

Heyla knullen van de Aspi’s

Hier Zoë en Hanna , beter bekend als jullie leiding.

Na jullie examens is het tijd voor ontspanning en waar kan
je beter ontspannen dan op kamp met de Chiro?!
Maar verwacht nu geen luxe resort met massages
jacuzzi’s. Da bestaat helemaal niet in het koninkrijk van
Heer Farquaad. Wij gaan ons smijten, misschien hier en
daar een keer vuil worden, alles kan! Fiona en Shrek zien
het helemaal zitten om loze dingen te doen, vage
spelletjes te maken en onszelf zo af en toe eens belachelijk
te maken.

Het is alweer klein kamp en dat betekent dat wij 3 daagjes
voor jullie mogen zorgen.
Wij zien het alvast super hard zitten. Want er zal super lekker
eten zijn, super leuke spelletjes en smoet ma junder kietn in
want proper da gaat et allesinds nie zien!
Dingen die jullie zeker niet mogen vergeten...
• jullie teddybeer want een beerteddy bestaad niet
• jullie zaklamp want zoender luchten kuje nie zien
• proper ondergoed want de vorige ki stonk het wel een
beetje
• en jullie enthousiasme want dat is oké
• En niet te vergeten een dakpan !
• een tekening voor de leiding (die ingekleurd is) mss van
shrek ofzo hint hint
• Vergeet ook jullie IQ niet want tzal nodig zijn en jullie
EQ mogen jullie thuis laten( moesten jullie deze
afkortingen niet kennen gelieve dit op te zoeken
Wij zien het alvast helemaal zitten!
Kusjes en scheetjes van jullie leiding!
Hanna & Zoë

Dus rust goed uit tijdens de eerste week van de vakantie
want je gaat je energie nodig hebben om mee te kunnen
doen!
Veel liefs en
kusjes van
Fiona en Shrek!
xxx

Waar gaan we naartoe?
Iets buiten Westouter ligt een piepklein koninkrijk,
het koninkrijk van Heer Farquaad! Hij is het beu en
wil Shrek uit zijn rijk verbannen! Shrek heeft dus
duidelijk onze hulp nodig!

Wat moet er in jullie valies?
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Adres:
’t Eksternest
Poperingestraat 36
8954 Heuvelland

Tip: voorzie jullie kledij zoveel mogelijk met naam!
Zeker de chirokleren!!!

Wat moet er NIET in jullie valies?
•
•

https://teksternest.be/nl/t-eksternest/informatie/

Hoeslaken
Kussensloop (kussens zijn aanwezig)
Slaapzak
Toiletgerief: tandenborstel,
tandpasta, zeep, shampoo…
Handdoek en washandjes
Bord/gammel, vork, mes, lepel, beker
Stevige schoenen
Voldoende vuile kledij
Chirokledij!!!
Vers ondergoed
Kousen
Pantoffels
Pyjama
Knuffelbeer
Keukenhanddoek

•
•

Snoep
Zakgeld
Videospelletjes
GSM’s en smartphones

Aankomst en vertrek
• De Aspi’s worden op woensdag 17 april om 15u
verwacht in ‘t Eksternest. Ze helpen de leiding
alles klaar te zetten en bereiden het spel dat
tijdens de aankomst van de anderen gespeeld
wordt voor. Meer info bij hun leiding voor
carpoolen etc.
• De Keti’s, Tito’s, Rakwi’s en Speelclub worden
op woensdag 17 april verwacht tussen 16u en
16u30 in ‘t Eksternest.
• Het kamp loopt op z’n einde op vrijdag 19 april
om 14u.
• Tip:

Belangrijk!

Betaling

• Bij aankomst in het koninkrijk van Heer
Farquaad dient ieder chirolid zijn persoonlijke
idee kids in een gesloten enveloppe met naam
erop aan de leiding af te geven. Gelieve ook
klevertjes van het ziekenfonds mee te nemen
als er nog geen werden afgegeven op de
inschrijvingsdagen.

De prijs voor deze drie dagen vol plezier, een
propere slaapplaats en eten bedraagt € 40.

• Indien uw kind medicijnen moet nemen, gelieve
deze dan meteen bij aankomst aan de leiding af
te geven.

• Als er vragen zijn, aarzel niet om ons te

contacteren!

Mogen we vragen het bedrag over te schrijven
tegen woensdag 10 april op het rekeningnummer
BE83 4766 2092 8115. Vermeld duidelijk de naam
van het kind.
Ook vragen we voor niet-leden tijdens het jaar
€ 10 extra te storten voor de verzekering.

Kleur deze tekening in en verras de leiding!

