
 

Weekendboekje Knimmers 

 



Beste Knimmers en ouders, 

elke week zien we jullie vol enthousiasme op de activiteit. We vinden het ook altijd 

super jammer om weer afscheid te moeten nemen om half 5. Daarom gaan we op 

knimweekend! Er staan een hoop geweldige activiteiten op de planning. Jullie zullen 

je rot amuseren en de tijd zal voorbijvliegen!  

Vrijdagavond 10 februari om 19u30 zetten we het weekend in. Zondag 12 februari is 

het weekend jammer genoeg al weer gedaan, maar niet getreurd, want je hebt weer 

herinneringen voor het leven gemaakt! Het weekend zal doorgaan in de lokalen van 

Chiro Waks Zoersel. Als je mee gaat op weekend, vergeet je dan zeker niet in te 

schrijven via de website.  We hopen jullie allemaal te zien in Zoersel voor een 

fantastisch weekend! 

 

Veel groetjes van jullie leiding 

Lori, Keanu, Toon, Timon en Klaas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wanneer ? 

Het weekend gaat van start op vrijdag 10 februari 19u30 en eindigt spijtig genoeg op 

zondag 12 februari om 11u. Jullie ouders kunnen jullie dan komen ophalen aan onze 

weekendplek.  

Waar?  

Wij verblijven in het Chirolokaal van Chiro Waks in Zoersel.  

Adres: Chirolokaal Chiro Waks, Kermisplein 6, Zoersel 

Noodnummers?  

Bij noodgevallen kunnen jullie ons bereiken op onderstaande nummers:  

Lori (bantrekker): 0468 34 33 63 

Keanu: 0468 16 68 82 

Prijs?  

Het knimweekend kost 35 euro/persoon. Dit bedrag omvat lokaal, eten en drinken, 

activiteiten en verzekering! 

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

dochter/zoon zeker verzekerd is als zij/hij op weekend vertrekt 

Inschrijven? 

Jullie kunnen jullie knimmer(s) 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 – Knim- Weekend 

 

 

 

 

 

 



Wat neem je mee op weekend?  

Slapen:  

 veldbed 

 ev. onderlaken 

 slaapzak 

 hoofdkussen 

 knuffel 

 pyjama 

 zaklamp 

Wassen:  

 Grote en kleine handdoek 

 washandje 

 toiletzak met: zeep, shampoo, kam/borstel, tandpasta, tandenborstel, beker… 

 ev. maandverband/tampons 

 Kledij: 

 Uniform: trui/T-shirt + sjaaltje 

 broeken 

 T-shirts 

 warme truien (in Februari kan het nog flink koud zijn!) 

 voldoende ondergoed en sokken 

 regenjas 

 ev. sjaal, muts + handschoenen 

 schoenen 

 verkleedkleren 

Neem niet je beste kleren mee! 

Eten: 

 gamellen 

 bestek: mes, vork, lepel en dessertlepel 

 beker 

 keukenhanddoeken + afwassponsje 

 

 

 



Allerlei: 

 Identiteitskaart 

 Medicatie 

 Leesboek/stripverhaal 

 

Wat laten we thuis?  

 gsm 

 andere dure spullen zoals bv. oortjes, tablet… 

 zakgeld 

 snoep, chips en alle andere snacks 

 frisdrank 
 


