
Titoweekend 25-26-27 juni 2021 
Leisele (De Pannenhoeve - ‘t Vorgas) 

Heyhoi Tito’s 

 

Om het afgelopen Chirojaar goed af te sluiten, presenteren we jullie het spetterend 

Titoweekend. Ideaal om de examens volledig te vergeten en de vakantie goed in te 

zetten.  

 

Hopelijk was je de laatste Chirozondag aanwezig en heb je meer informatie over de 

ontvoerder, het voorwerp, de locatie en het voertuig waarmee vier Titoleiding ontvoerd 

werden. De uitkomst leidt namelijk naar het thema en de locatie van ons weekend. 

Jullie mogen verkleed aankomen in de ontvoerder die jullie gevonden hebben. Je mag 

ook je voorwerp en voertuig (in miniatuurvorm) meenemen. Kon je er helaas niet bijzijn 

op de laatste Chironamiddag… geen paniek, we sturen jou nog wat informatie waaruit 

je deze zaken kan afleiden.  

 

Praktisch 

 

De locatie geven we jullie cadeau. Jullie worden verwacht op vrijdag 25 juni om 18u in 

Leisele (De Pannenhoeve - ‘t Vorgas - Groenestraat 76, 8691 Leisele). Er wordt de 

vrijdagavond nog een avondmaal voorzien. Op zondag 27 juni om 15u30 mogen jullie 

terug worden opgehaald.  

 

Inschrijven 

 

Om je in te schrijven voor het weekend, moet je naar de site van onze chiro gaan: 

www.chirovleteren.be. Hier zal je moeten invullen of je meegaat op weekend. OOK 

INDIEN JE NIET MEEGAAT, VRAGEN WIJ OM DIT AAN TE DUIDEN. Je bent pas 

ingeschreven wanneer je hebt overgeschreven! 

 

De kostprijs voor dit weekend bedraagt 25 euro. Gelieve dit over te schrijven op het 

volgend rekeningnummer: BE 20 7380 0313 6556 met vermelding van NAAM en 

AFDELING (TITO). 

http://www.chirovleteren.be/


Benodigdheden 

 

Extra informatie 

 

Graag worden wij ingelicht over eventuele medische en/of andere bijkomende 

problemen. Indien er medicijnen moeten worden ingenomen, gelieve deze dan 

genaamtekend af te geven bij aankomst. Mogen we ook vragen om een 

identiteitskaart mee te nemen, deze mag bij aankomst afgegeven worden aan de 

leiding. 

 

Tijdens het weekend zal je geen tijd hebben om berichtjes te sturen of doorheen TikTok 

te scrollen. Een gsm, tablet… moet je niet meebrengen. Ook eten hebben we 

voldoende dus snoep, chips… heb je niet nodig. Indien je toch iets wil laten weten aan 

het thuisfront, dan mag je steeds een postduif meebrengen. 

 

Bij het brengen van uw kind vragen we om beide een mondmasker te dragen (kind en 

ouder). Als de Tito’s in de bubbel komen, mag deze verdwijnen. 

 

Kledij  Toiletgerief 

 3 à 4 onderbroeken 

 4 à 5 paar sokken 

 pyjama 

 broeken 

 T-shirts 

 truien 

 (warme) jas  

 regenkledij 

 tenminste 2 paar schoenen  

→ schoenen voor binnen 

→ schoenen die vuil mogen zijn 

 pantoffels of slippers 

 3 washandjes 

 2 kleine handdoeken 

 1 grote badhanddoek 

 zeep of douchegel 

 shampoo  

 tandenborstel 

 tandpasta 

 bekertje 

 kam 

 zakdoeken 

 zonnecrème 

 muggenmelk 

Slaapgerief Allerlei 

 onderlaken (verplicht) 

 klein kussen met kussensloop 

 slaapzak 

 2 keukenhanddoeken 

 linnen zak of vuilniszak voor vuile 

was 

 plastiek zak voor vuile schoenen 

 leesboek of strip 

 drinkfles  

 mondmaskers  



Coronamaatregelen 

 

Vanaf 25 juni mogen we terug kampen en weekends organiseren. Hoe groot de 

bubbels opnieuw zullen zijn, zal afhangen van de situatie op dat moment. We kunnen 

wel al met zekerheid vertellen dat we maximum met 50 personen in een bubbel mogen. 

Wanneer we het terrein verlaten, moeten we de regels van de maatschappij volgen.  

 

 

 

De Pannenhoeve - ‘t Vorgas 

Groenestraat 76 

8691 Leisele 

 

Bij vragen of problemen kan je ons bereiken op het volgend nummer: 0491/52 11 97 

(LYN) 

 

We wensen alle Tito’s veel succes in de examens en hopen veel gezichten te zien.  

Wij kijken er enorm naar uit! 

 

Vele groetjes van jullie Titoleiding 

Lyn, Jarne, Céline, Silke en Elise 

 

Lyn Cailliau 0491/52 11 97 

Jarne Vermeulen 0473/23 50 77 

Céline Vandooren 0490/39 01 76 

Silke Beeckaert 0471/46 35 57 

Elise Snick 0471/38 19 00 

 


