
 

Beste ouders en pallieter(s)  

Het is weer zover, de Pallieters trekken er binnenkort op uit naar het verre Ranst! Laat het een 
kleine voorbereiding zijn op het kamp. Van ’s ochtends tot ’s avonds alleen maar fun omringd 
met al je vrienden en je megaleuke leiding! Hier kan je toch geen nee tegen zeggen? Wij kijken 
er alvast naar uit. 

Wanneer 

Van vrijdagavond 24 maart (19u30) tot zondagmiddag 26 maart (11:30).  

Waar 

De chirolokalen van Toreke Ranst 
Boerenkrijglaan 3 
2520 Ranst 

Prijs 

Wie graag mee wilt gaan, betaalt ten laatste op de zondag van 05 maart 20 euro per 
deelnemende Pallieter aan een van de pallieterleiding 
De centjes geef je samen met de medische fiche (te downloaden van onze website) + 
kleefstrookje af in een envelop met gepast geld en onderstaand strookje.  

Wat neem je mee? 
Je vindt een lijst op de achterkant. 

Als er nog vragen zijn mag je die zeker stellen op zondag of door een mail te sturen 
(leidingpallieters@chirolier.be). 

Tot op weekend! 

De beste leiding 

Eike, Maarten, Tim, Indra, Paulien en Monja 

 

Mijn zoon/dochter ………………………………… gaat mee op weekend met de pallieters van 24 
tot 26 maart.  

  



 

 

Wat neem je mee 

Ø Slaapgerief 
o Warme slaapzak 
o Kussen 
o Veldbed/luchtmatras/matje (denk aan een pomp indien je kiest voor een 

luchtmatras) 
o Knuffel 
o Warme pyjama (eventueel reserve) 

Ø Wasgerief 
o Handdoek 
o 1 à 2 washandjes 
o Toiletzak 

§ Kam/borstel 
§ Zeep/shampoo/… 
§ Tandenborstel, tandpasta (eventueel beker) 

Ø Speelkledij 
o 2 à 3 speelbroeken en t-shirts 
o Onderbroeken (+reserve) 
o Sokken (+reserve) 
o Extra paar speelschoenen 
o Pantoffels/turnschoenen/… voor binnen 
o Warme trui 
o Regenkledij 

Ø Eetgerief 
o Gamel 
o Bestek (vork + mes + kleine en grote lepel) 
o Beker 

Ø Allerlei 
o Zaklamp 
o Linnen zak voor vuile was 
o Rugzak(je) 
o Drinkbus 
o Geneesmiddelen indien nodig (graag vermelden op medische fiche) 
o Kids ID 

 


