Dag tippers, toppers, tiptiens, kerels, aspi’s en aspiranten,
Wij, de oudsteleiding zijn dringend opzoek naar rekruten voor het Belgische leger te versterken. De
3de wereldoorlog komt eraan en we moeten voorbereid zijn. Daarom vragen wij jullie hulp in om ons
team te versterken. Wij hebben jullie al een tijdje in de gaten, sommigen hebben we zien opgroeien
vanaf 6 jaar. Dus wij weten wat jullie sterktes en zwaktes zijn! Hierbij krijgen jullie een zware fysieke
en mentale opleiding van 3 dagen door ons. Zodat de vijand ons zeker niet kan verslaan! Hopelijk
durf je deze opleiding aan, want SAMEN STAAN WE STERK.
De opleiding zal doorgaan op zondag 14 tem dinsdag 16 april 2019. We verwachten onze rekruten
om 17u op trainingsveld te tollembeek en sluiten af om 10u ’s morgens 16 april. Hopelijk zijn jullie al
wat fysiek en mentaal getraind voor deze opleiding , zodat jullie allen aanwezig kunnen zijn. Het hele
gebeuren gaat door in TOLLEMBEEK (Hernestraat 6, 1570 Tollembeek).

Mee te nemen:










Slaapkledij
Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, kam, zeep,…)
Handdoek + washandje
Matje + slaapzak + kussen
Reservekledij
Chiro uniform (aan doen bij aankomst en vertrek)
Medicijnen (indien nodig + evt. uitleg)
speelschoenen
THUIS TE LATEN: SNOEP

Heb je je medische fiche al ingevuld vanaf bivak 2018? Zoja, geen probleem. Je hoeft niets te doen.
Zo niet, gelieve deze in te vullen en af te geven aan je leiding. (Link voor een medische fiche
https://chiro.be/sites/default/files/attachments/2018-05/Medische%20steekkaart%202018.pdf)
Indien er belangrijke mededelingen zijn qua medicatie, luizen of dergelijke, kan u steeds de leiding
contacteren.
Om je in te schrijven, stort je het bedrag van 30 euro naar het rekeningnummer BE81 7805 9102
2124 met als mededeling “naam kind + afdeling + oudsteweekend” en dit ten laatste tegen 7 april
2019.

Groetjes ,
Jullie leiding
Tippers (Björk en Morgane) , Toppers (Tom en Robbe),
Tiptiens (Nele en Joke), Kerels (Bert en Toon),
Aspi’s (Ines) en Aspiranten (Brent)

