4 dagen
speelplezier met als
thema Barbie

Appelterredorp 13A
9400 Ninove
Dd

Inschrijving: €35
voor 25/03
http://bit.ly/kleinkamppasen2018

TITO-KASPI-KAMP
2018

BE58 7370 2429 2479
t

Heen en terug:
met trein

DONDERDAG 5 APRIL –
ZONDAG 8 APRIL
Een weekend vol glitter & glamour!
Ken is te weten gekomen dat Barbie een affaire heeft gehad met
iemand anders, namelijk die prullenvent van een Jean-Louis
Michel. Ken was hierdoor helemaal over zijn toeren en heeft
Barbie opgesloten in zijn kelder. Daarom moeten we voor één
keer aan de kant van Jean-Louis Michel staan en Barbie helpen
ontsnappen uit de klauwen van de bloeddorstige Ken. Jij helpt
toch ook, of durf jij dit superspannende avontuur vol intriges,
intense verhalen en waarschijnlijk net iets te veel boa’s en pruiken
niet aan?!

CHIRO REGENBOOG
Felicien Cauwelstraat 9
9500 Geraardsbergen
www.chiroregenboog.be

PRAKTISCH:
We spreken in verkleedkleren af aan het station van Geraardsbergen op 5 april om 18u30. Gelieve
op tijd aanwezig te zijn want de trein zal niet wachten. We zullen nog zorgen voor een klein hapje,
maar uw kind zou best al een stevige maaltijd verorberd hebben voor u uw kapoen brengt. U mag
hem/haar terug komen ophalen aan het station op 8 april om 15u25.
Gelieve via volgende link uw kind in te schrijven: http://bit.ly/kleinkamppasen2018 Gelieve dit te doen
voor 25 maart. De inschrijving is pas definitief als u het bedrag van € 35 (per kind) overgeschreven
hebt naar ons rekeningnummer (BE58 7370 2429 2479).

MAG JE ZEKER NIET VERGETEN?!?
Slapen:





Slaapzak
Luchtmatras
Eventueel kussen
Pyjama of slaapkleed, pantoffels

Toiletgerief:







Washandje, handdoek
Zeep
Tandpasta, tandenborstel, beker
Voor elke dag onderbroek (zeker 4)
Kam/borstel, elastiekjes
Kousen (4)

Kledij:







T-shirt
Warme pull
Regenkledij
Lange broek
Extra paar schoenen
Verkleedkleren thema Barbie (Tito’s en Kaspi’s) dus een kleedje, ook voor de jongens 😉

Allerlei:
 Identiteitskaart, isi+-kaart
 Eventueel in te nemen medicatie en uitleg, af te geven aan de leiding
 Een trekkersrugzak of valies op wieltjes kan handig zijn
Mocht vervoer een probleem zijn, laat dan zo snel mogelijk iets weten aan de leiding, dan regelen we
dat!

Groetjes
De Regenboogse Leiding

