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Piekrieweekend 2022 

Beste Piekrietjes & ouders, 

Elke zaterdag om 14u staan jullie aan het lokaal springend, lachend, actief, curieus,… klaar 

om in jullie activiteit te vliegen & om jullie te amuseren! Wij moeten dan ook om 16u30 

jammer genoeg jullie blije gezichtjes weer voor een weekje missen, daarom hebben wij 

een top idee bedacht… Wij willen graag met jullie een weekendje weggaan zodat wij jullie 

kunnen blijven zien & geen afscheid moeten nemen, meer creatieve activiteiten kunnen 

doen op één dag, lekker onze buikjes vol kunnen eten, onze vriendjes kunnen blijven 

knuffelen voor heel het weekend lang, en natuurlijk het beste van allemaal… De leiding 

gaat samen met jullie in één groot lokaal slapen!! Natuurlijk hebben wij een hele waslijst 

met coole, grave dingen die wij dat weekend zeker willen doen dus geen schrik want er zal 

geen tijd zijn om aan jullie mama & papa te denken.  

Zaterdag 12 maart 2022 om 10u00 is het tijd om ons enige echte Piekrieweekend in te 

zetten! Op zondag 13 maart om 11u00 is het spijtig genoeg al gedaan, maar niet getreurd 

want dan kunnen jullie al jullie spannende verhalen vertellen aan jullie mama & papa over 

ons weekend. Het weekend zal doorgaan in het Chirolokaal van de Chiromeisjes in 

Kasterlee. Natuurlijk zijn jullie al overtuigd na alleen nog maar de inleiding te hebben 

gelezen, maar vergeet dan ook zeker niet om jullie in te schrijven via de site. Verdere 

informatie over ons Piekrieweekend vinden jullie terug op volgende pagina’s. Als er nog 

vragen of onduidelijkheden zijn, mogen jullie zeker ons (de Piekrieleiding) aanspreken!  

Hopelijk zien wij jullie allemaal massaal in Kasterlee voor er een topweekend van te 

maken!  

Vele groetjes van jullie leiding 

Jorn, Senne, Lori, Ruben, Lise & Nette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wanneer ? 

Het weekend gaat van start op zaterdag 12 maart om 10u00 en eindigt spijtig genoeg op 

zondag 13 maart om 11u00. Jullie mama’s & papa’s mogen jullie dan komen ophalen aan 

onze weekendplek. 

Waar? 

Wij verblijven in het Chirolokaal van de Chiromeisjes in Kasterlee. 

Adres: 

Lokalen Chiromeisjes Sint-Wivina 

Monseigneur Miertsstraat 40 

2460 Kasterlee 

 

Noodnummers? 

Bij noodgevallen kunnen jullie ons bereiken op onderstaande nummers: 

Nette Vermeiren (bantrekker): 0472/79.81.69 

Lori De Pauw: 0468/34.33.63 

 

Wij verwachten tijdens ons Piekrieweekend geen bezoek van familieleden om 
misverstanden & heimwee te voorkomen, wij vragen jullie om dit te respecteren zodat ons 
weekend zonder ongemakkelijkheden verder kan gaan.  

EXTRA: 

 Sneltesten/zelftesten zijn sterk aangeraden voor het vertrek op weekend.  

 Gelieve ook enkele mondmaskers met jullie kinderen mee te geven zodat als wij op 

een plaats komen waar ze het verplicht moeten opzetten, dat zeker ook kunnen 

doen.  

Prijs? 

Voor ons weekend vragen wij 30 euro/persoon, in deze prijs zit volgende zaken inbegrepen: 

 Lokaal 

 Eten & drinken 

 Spel- en knutselmateriaal voor onze activiteiten 

 Verzekering 

Gelieve dit bedrag zo snel mogelijk over te schrijven op onze KSA-rekening zodat uw 

dochter/zoon zeker verzekerd is wanneer zij/hij op weekend vertrekt!  

 

 

 



Inschrijven? 

Jullie kunnen jullie kind(eren) inschrijven voor dit weekend via de site bij ‘inschrijven 

ledenweekends’ en het te betalen bedrag over te schrijven op ons KSA-rekeningnummer. 

Let op: dit bedrag & de medische fiches moet voor het weekend zijn betaald & zijn 

afgegeven!  

Rekeningnummer: BE32 7330 4464 6302 

Mededeling: voornaam + achternaam kind – Piekrie - Weekend 

Wat neem je mee op weekend? 

Op zaterdag 12 maart op 9u00 (aankomst) draagt elk lid zijn/haar uniform, dit wilt zeggen: 
trui/T-shirt + uniformsjaaltje 

Slapen: 

 Veldbed/luchtmatras 

 Eventueel onderlaken 

 Slaapzak 

 Hoofdkussen 

 Knuffel 

 Pyjama 

 Degelijke zaklamp 

Wassen: 

 Grote & kleine handdoek 

 Washandje 

 Toiletzak: zeep, shampoo, kam/borstel, tandpasta, tandenborstel, beker 

Kledij: 

 Uniform: trui/T-shirt + uniformsjaaltje 

 Broeken 

 T-shirts 

 Dikke truien 

 Voldoende ondergoed + sokken 

 Regenjas 

 Winterjas 

 Sjaal, muts + handschoenen 

 Schoenen 

 Verkleedkleren 

Natuurlijk zijn wij de KSA niet mochten wij nu nooit vuile spelletjes spelen, dus neem geen 
goede kleren mee & enkel maar speelkleren!! 



Eten: 

 Gamellen/plastic bord 

 Bestek: mes, vork, lepel & dessertlepel 

 Beker 

 Keukenhanddoeken 

 Spons 

Allerlei: 

 Niet te vergeten: kids-ID 

 Medicatie (bij aankomst: medicatie afgeven aan leiding met duidelijk de naam + 

hoeveelheid erbij vermeld) 

 Leesboek/stripverhaal 

 

Wat laten we thuis? 

 Zakgeld 

 Zakmes 

 Dure spulletjes 

 

 

 

   

 

 

Let op: schrijf overal de naam van uw kind(eren) in/op 

zodat zij weten welke spullen van hen zijn! Wij weten uit 

ervaring dat niet alle Piekrietjes hun eigen spullen 

kunnen herkennen, zo vermijden we verloren 

voorwerpen.  



 


