
Dagindeling (zaterdag) 

 07.30    Alle leidsters staan op                                                                                                

 08.00       Alle afdelingen staan op                                                                     

 08.30    Ontbijt                                                     

 09.30   Start ochtendactiviteit    

 12.30  Middagmaal      

 13.00  Diensten en middagrust    

 14.00  Start middagactiviteit    

 16.00  Vieruurtje      

 17.30  Einde middagactiviteit    

 18.00  Avondmaal      

 19.15  Start avondactiviteit     

 20.45  Slaapwel prutskes en sloebers   

 21.30  Einde + avondstilte     

 22.00  Slaapwel kwiks en tippers    

 22.30  Slaapwel tiptiens en aspiranten 

Wie, wat, waar, wanneer en hoe? 

 We starten op vrijdag 1 april. (Nee, dit is geen mopje!) De 

chirogrieten worden verwacht om 18u30 in Affligem. We voorzien 

die avond geen avondeten, enkel nog een snack.  

 Zondag 3 april loopt ons weekend ten einde, jullie mogen je spruit 

dan komen ophalen om 17u in Affligem. 

 De kostprijs voor dit weekend bedraagt €35. Vanaf een tweede kind 

krijgt u €5 korting. Dit geef je cash af aan de leidsters. 

 We gaan dus naar AFFLIGEM, het adres is:  

Jeugdheem Sint Benedictus, Abdijstraat 6, 1790 Affligem 

Ik ga op klein kamp en neem mee... 

 Onderlaken 

 Slaapzak of tweede laken/deken 

 Kussen en kussensloop 

 Linnenzak (best geen plastiek zak) 

 Voldoende kousen 

 Reserve-ondergoed 

 Pyjama of slaapkleed 

 Pantoffels 

 Stevige en gemakkelijke schoenen 

 Pulls  

 Zakdoeken 

 Toiletzak met was- en tandpoetsgerief 

 Lange broeken  

 T-shirt 

 Identiteits- en SIS- kaart 

 Zaklamp 

 Lijst met al je spullen 

 Knuffel 
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Wat heb ik niet nodig op weekend? 

 Waardevolle voorwerpen zoals gsm's, mp3's, gameboys, 

radio's en juwelen. 

 Te veel snoep. 

 Alcoholische draken en andere genotsmiddelen. 

 Zondagse kleren (Alle kleren die meegaan op weekend zijn 

om te spelen, dus ook om vuil te maken) 

Howdy! Oeoeoeoeoeoe! 

We bevinden ons ergens in ‘the middle of nowhere’. Het ooit zo vredige 

dorpje Yiehagem, wordt nu geteisterd door Bob, de gemene sheriff. De 

situatie lijkt uitzichtloos, tot op een dag Clint Eastwood en zijn hulpje Marty 

McFly de saloon komen binnengewandeld. Deze heldhaftige cowboy wil 

het dorpje bevrijden, maar dit kan hij niet alleen. Gelukkig leeft er in de 

buurt ook een stam indianen. Normaal gezien zijn ze vijanden, maar nu 

slaan cowboys en indianen de handen in elkaar om hun dorpje te redden. 

Wil je weten hoe dit afloopt? Kom mee naar het Wilde Westen en ontdek 

het zelf!  

 

 

 

In heel dringende gevallen kan je een boodschap inspreken op 

0472/50.24.93. We bellen u dan zo snel mogelijk terug. 

 

Klein kamp  

Chiromeisjes EJO Appels 

 

 

Affligem 

 1 tot 3 april 2016 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJq9mUyqnLAhWDhQ8KHdptCzcQjRwIBw&url=http://www.dupuis.com/catalogue/NL/al/633/de_neven_dalton.html&bvm=bv.116274245,d.ZWU&psig=AFQjCNGphXxOZIGB5FA4xMk5a8Te3qNZZw&ust=1457268420555544
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-cartoon-cowboy-sixguns-his-gun-belt-image19057516&bvm=bv.116274245,d.ZWU&psig=AFQjCNH0ou_2xekB41w375XXgOrUwpm0tg&ust=1457266308760120
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiajcn7w6nLAhXDJQ8KHUQJASsQjRwIBw&url=http://groep3ab.blogspot.com/&bvm=bv.116274245,d.ZWU&psig=AFQjCNGvPm6ftUfC5JxGsRP1afgRZ3l0fQ&ust=1457266766461919

