
Het ledenweekend neemt ons mee naar… 

De boerderij! 

 
Wat?   

Samen met Chiro JIB Looi gaan we terug op een spetterend ledenweekend. Twee dagen spelen, eten, 

slapen, lachen, zingen … van ’s morgensvroeg tot ’s avonds laat. Kortom, een mini-kamp! Dit jaar in 

het thema : Chiro JIB Looi op de boerderij.    

Waar en wanneer?  

We verwachten jullie op vrijdag 6 maart om 19u in uniform in “de Kalei” (Lieve Moenssenslaan 1, 

3650 Dilsen-Stokkem). Op zondag 8 maart kunnen de ouders hun kinderen om 13u terug ophalen.   

Hoeveel kost het?   

Deze tweedaagse vol plezier kost 35 euro. Dat kan gestort worden op ons rekeningnummer  BE02 

7795 9746 2440  t.a.v. Chiro JIB Looi met vermelding van ‘ledenweekend 2020 + naam van je kind en 

afdeling’. Deze betaling moet gebeuren voor zaterdag 15 februari 2020. Mocht het niet mogelijk zijn 

om het bedrag voor deze datum op onze rekening te storten, neem dan gerust contact op met onze 

kasverantwoordelijke, Viktor Verschaeren (0499775023)   

Hoe kan ik me inschrijven?  

Je kan jezelf inschrijven door het formulier op onze website (www.chirojiblooi.be) in te vullen. Klik 

daarvoor op het tabblad ‘Ledenweekend 2020’. Gelieve in te schrijven voor 15 februari 2020. 

Wat neem ik mee?  

• Slaapzak, kussen en kussensloop, hoeslaken  

• Fleece dekentje 

• Pyjama  

• Waskom  

• Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep, kam, washandjes, handdoeken, …) 

• Ondergoed  

• Zakdoeken  

• Speelkledij (T-shirts, shorten, pull, kousen,…) + Winterkledij (sjaal, muts, handschoenen, 

termisch ondergoed,…)   

• Regenjas  

• Eigen bord (plastic), soepbord, mes, vork, lepel, koffielepeltje en beker  

• ev. geneesmiddelen   
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• Keukenhanddoeken  

• Verkleedkledij in thema ‘Chiro Jib Looi op de boerderij’ Vb. boer, varken, koe,…   

• Voor TITO-KETI en ASPI → Veldbed  

Als je kind tijdens deze twee dagen medicatie moet innemen, vragen we om dit te melden aan de 

leiding bij aankomst. Zij zullen de medicijnen dan in bewaring nemen en ze op het juiste moment 

geven  

AANDACHT! 

1. Vorig jaar op ledenweekend heeft de leiding gemerkt dat de leden niet gekleed waren naar het 

weer. Geen mutsen, geen sjaal , geen handschoenen,… etc. Zorg ervoor dat de leden voldoende 

warme kledij  bijhebben, maart is immers een koude maand.    

2. Wij vragen u ook om ALLE kleren zo goed mogelijk te labelen, de jongste groepen zijn met enorm 

veel leden dus maak het de leiding gemakkelijk. 


