
Wij gaan op afdelingsweekend! 
15 – 16 – 17 februari 2019 

 
 
 
 
Beste ouders en leden, 
 
Van vrijdagavond 15 februari tot en met zondag 17 februari nemen we weer onze rugzak, bottines 
en slaapzak en zetten we één of andere weekendplaats op stelten. 
 

Waar gaan we naar toe? 
De locatie van de afdelingen is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 
U wordt hierover later op de hoogte gebracht, de mogelijke weekendplaatsen zijn: 

1. Berkenhof (Tiegem) 
2. De Miere (Meulebeke) 
3. ’t Lotegat (Zonnebeke) 
4. De Touwladder (Dadizele) 

 

Inschrijvingen 
De inschrijving bedraagt 40 euro per lid. Inschrijven kan tot en met zondag 6 januari 2019. 
De betaling gebeurt via overschrijving, op het rekeningnummer: BE09 001-5692135-57 met 
volgende mededeling: ‘afdelingsweekend 2019 + naam + voornaam + afdeling’. 
Vergeet zeker niet onderstaand inschrijvingsstrookje in te dienen. Als je dit niet afgeeft tegen 6 
januari, ben je NIET ingeschreven! 
 
De strookjes kunnen op zondag ingediend worden bij de leiding of bij één van volgende adressen: 

- Pastorijstraat 6, 8940 Wervik (Mathias) 
- Onafhankelijkheidsstraat 30, 8940 Wervik (Chloé) 
- Kasteelstraat 140, 8940 Wervik (Saine) 

 

Praktische info 
- Zoals ieder jaar hebben wij ook chauffeurs nodig. Voor alle bereidwillige chauffeurs is er 

ook een inschrijvingsstrookje met meer info voorzien. Gelieve aan te duiden of u 
eventueel zou kunnen rijden of niet. 

- De chauffeurs worden steeds in de week voor het weekend verwittigd, daarnaast 
ontvangen ze ook een wegbeschrijving van ons. 

- Zorg ervoor dat jullie de vrijdagavond al gegeten hebben. Er is ter plaatse wel nog een 
extraatje voorzien. 

- In jouw rugzak steek je best: wasgerief, bedovertrek, kussensloop, slaapzak, extra kledij 
en natuurlijk jouw knuffel! 

 

De terugkomst 
Wij voorzien dat alle afdelingen om 17u terug zullen zijn op d’Arke. 
Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren. U kan ons bereiken via het e-mailadres: 
info@chirojow.be. Of neem contact op met Mathias (+32 495 94 95 61), Chloé (+32 486 72 15 20), 
Saine (+32 471 09 60 64) of Alice (+32 471 42 04 67). 
 
Één ding is zeker, zorg dat je er bij bent anders zul je wat missen! 
 
Vele Chiroetjes, 
De Wervikse leidingsploeg 

mailto:info@chirojow.be


 
 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE AFDELINGSWEEKEND 2019 
 

NAAM: ………………………….AFDELING:…………………… 
 
NAAM: ………………………….AFDELING:…………………… 
 
NAAM: ………………………….AFDELING:…………………… 
 
NAAM: ………………………….AFDELING:…………………… 
 
Er werd ……… euro betaald via overschrijving. 
 

CHAUFFEURSSTROOKJE AFDELINGSWEEKEND 2019 
 
Indien u bereid bent om te rijden als chauffeur, gelieve onderstaande gegevens in te 
vullen.  
 
BELANGRIJK! 
Om verwarring te voorkomen, gelieve rekening te houden met het volgende: 
Bij ‘…. personen kunnen mee’ vult u het aantal leden in dat u kan vervoeren, inclusief uw 
eigen kind. Kruis ook aan voor welke afdeling u kunt rijden. U mag ook meerdere 
afdelingen aanduiden, dan laten wij u tijdig weten voor welke afdeling u het best rijdt.  
 
Praktisch voorbeeld: U hebt een wagen voor 5 personen. U zelf bent chauffeur en uw 
partner vergezelt u. Uw eigen kind gaat mee op afdelingsweekend, dan zijn er nog twee 
plaatsen vrij voor andere leden. Dan vult u in: 3 personen kunnen mee (2 vrije plaatsen + 
uw eigen kind). 

 
Ik zou op vrijdagavond kunnen rijden voor de afdeling(en): 
 

o Sloeber o Rakwi 1 o Tito 

o Speelclub 1 o Rakwi 2 o Keti 

o Speelclub 2  o Aspi 

 
… personen kunnen mee. 
 

 
Ik zou op zondagnamiddag kunnen rijden voor de afdeling(en): 
 

o Sloeber o Rakwi 1 o Tito 

o Speelclub 1 o Rakwi 2 o Keti 

o Speelclub 2  o Aspi 

 
…. personen kunnen mee. 


