
 

 

 

 

 

 

Beste ouders en leden,                           

 

De paters en nonnen van Chiro Ekebelloh: Ibenidectus, Jeanouk, Arthurius, Tesseresa, Andreanus, 

Lukanus, Mariamy, Magdamelia, Laïsana, Arnoldus, Remcus en Morgagnes zijn er weer helemaal 

klaar voor om met jullie in een fantastisch avontuur te duiken.  

 

De plaats waar we ons 10 dagen zullen amuseren en waartoe jullie massaal mogen schrijven is: 

  

US waltzing,  

Rue Henri le Blondel 

6700 Aarlen België 

 

 

We spreken af op donderdag 21 juli om 8u aan Den Kannaar, waar jullie zich zullen inwijden in de 

wereld van de paters en nonnen. Na een toneeltje vertrekken we allen naar het station van Komen 

om dan met de trein richting Aarlen te vertrekken. Wij hopen op enkele bereidwillige ouders die ons 

naar Komen willen brengen. Als jullie tijdens onze avontuurlijke reis geen honger en dorst willen 

leiden, mag je zeker je lunchpakket en voldoende drank niet vergeten. 

 

De bagage wordt op woensdag 20 juli ingezameld tussen 17 en 20 uur aan het Cultureel Centrum te 

Hollebeke. Zoals ieder jaar voorzien we ook een bar om iets te drinken.  

  

 

De sloebers vertrekken op zondag 24 juli (afspraak om 9u aan het station in 

Komen). Ook hun bagage wordt verwacht op 20 juli.  

 

De aspi’s vertrekken op dinsdag 19 juli (afspraak om 10u aan het Cultureel 

Centrum) om dan met de fiets richting Aarlen te vertrekken. 

Ook hun bagage wordt verwacht op 20 juli.  

 

Je kan je pater of non op 31 juli komen halen in het station van Komen om ± 

19.00u. (exacte tijdstip zal worden meegedeeld via facebook). Om de camion te 

ledigen rekenen we op de hulp van bereidwillige ouders.  

 

 

Zodat onze paters en nonnen zeker geen heimwee zouden krijgen, hebben we 

liever geen bezoek. Noodnummer: kok Tom 0478 58 95 76  / hoofdleidster: Morgane 0488/ 87 54 40  

__________________________________________________________________________ 

Ik ……………………………………………………………………, ouder van pater / non 

………………………………………………………………… (geboortedatum ……/……/……….), schrijf 

mijn zoon / dochter in voor een spetterend kamp van CHIRO EKEBELLOH voor de prijs van €135 

voor sloebers / €155 voor speelclub, rakwi, tito, keti en aspi.  

Handtekening ouder



Wat kan een pater / non allemaal gebruiken op zijn avontuur? 

 

o CHIRO T-shirt/trui 

o Luchtmatras (of veldbed), hoeslaken en slapenzak 

✓ Mogen we vragen om geen tweepersoonsmatras mee te geven. 

✓ Herstelplakkers voor gaatjes zijn steeds handig. 

✓ Kussen. 

o VOLDOENDE vers ondergoed, kousen, … 

o Toiletgerief (zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, shampoo, …) 

o Handdoeken, washandjes, … 

o Zwemgerief 

o Zonnehoedje of pet, zonnecrème 

o Goede stapschoenen (voor 2- daagse of dagtocht) 

o Reserveschoenen (eventueel watersandalen) 

o Warme kledij, regenjas 

o Voldoende spelkledij (die dus vuil héél vuil mogen worden) 

o Paspoort of ISI- kaart  

o Eventueel beetje geld om kaartjes en postzegels te kopen (vergeet je adressen niet) 

o 3 keukenhanddoeken 

o Zaklamp (niet noodzakelijk) 

o Drinkfles 

o Product tegen muggen / insecten  

o Reispilletjes / overgeefzakjes (voor de reiszieken)  

o Plastic zakken (voor de vuile was)  

o Kleine rugzak (mee te nemen bij vertrek om lunchpakket in te stoppen)  

o Buzzy-pass (voor wie dat heeft, je leiders zullen er wel 10 dagen voor zorgen) 

o Goed humeur (heeeeeeeeeel belangrijk!!) 

 

Gelieve op zoveel mogelijk  items de naam te vermelden, want elk jaar hebben we kilo’s 

verloren voorwerpen! 

 

Vanaf tito’s:     keti’s en aspi’s: 

o Rugzak voor 2- daagse  o   Fiets: volledig in orde en met een degelijk slot 

o Isomatje        

o Gamelle + patattenmesje 

 

 

Wat hebben paters / nonnen NIET NODIG en neem ik dus NIET MEE, 

o iPOD, MP3, PSP, laptop, … alles waar ook maar geluid uitkomt. 

o GSM (wordt sowieso 10 dagen in beslag genomen door de leiding) 

o Alcohol, drugs, sigaretten 

o Snoep en andere zoetigheid (je krijgt lekker eten genoeg) 

o Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan digitale fototoestellen. Wil je toch een 

fototoestel meenemen, gebruik dan beter een wegwerpkodakje. 


