
 

't Kadolleke 
Weekend 2021



Praktisch 
 
Lieve Kadollers, wij zijn weer klaar voor een spe4erend weekend! 

Loca%e 

De Kariboe  
Schoolstraat 30  
3670 Ellikom 

Vertrek  
De kinderen worden op vrijdag 19 november om 19u aan de weekendplaats 
verwacht. Dit betekent dat de kinderen tot in Ellikom gebracht worden. De leiding 
zal reeds ter plekke zijn om daar te kinderen op te vangen. Vrijdagavond krijgen de 
kinderen nog een kleine versnapering. 

Terugkeer 
De kinderen kunnen terug worden opgehaald op zondag 21 november om 15u in 
Ellikom.  

Indientjes 
Nog vragen of opmerkingen? Je kan steeds terecht bij iemand van de leiding of je 
kan contact opnemen met de hoofdleiding:  

E-mail:  tkadolleke@hotmail.com  

Telefoon:  Elke  0472 87 26 39        
  Luna  0470 64 50 78        
  Wannes 0471 65 99 42 

Gelieve 45 euro per kind te storten vóór zondag 14 november  
op rekeningnummer BE82 0012 3788 2068. 

Vermelding: naam kind(eren) + weekend  

mailto:tkadolleke@hotmail.com


Bagage 
 
Wat zeker meenemen?  
Tip: We raden de ouders aan om alles duidelijk te merken met de naam van het 
kind, dit om chaos en verlies te voorkomen. 

Slaapgerief  
□ matrasovertrek  
□ kussen  
□ slaapzak of laken met deken  
□ pyjama  
□ de eventuele knuffelbeer (wij nemen hem ook mee!) 

Wasgerief  
□ zeep  
□ washandje  
□ handdoek  
□ tandenborstel, tandpasta en spoelbekertje  
□ haarborstel, elasZekjes en speldjes 

Kledij (Het is een speelweekend niet je beste kledij meebrengen!) 
□ ondergoed  
□ warme kledij (lange broeken, dikke pull, evt. sjaal en handschoenen,…) 
□ warme jas en regenjas 
□ schoenen  
□ waterbestendige schoenen (evt. laarzen)  
□ binnenschoentjes of pantoffels 

Medicijnen 

•  Gelieve deze apart te verpakken en naam van het kind en dosering te 
vermelden. Dit zakje aan de groepsleiding geven bij het vertrek. 

• Kinderen waarvan nog geen medische fiche in ons bezit is, gelieve deze in te 
vullen voor we op weekend gaan. 

➡Iden%teitskaart of kids-ID aan Elke geven bij aankomst in het weekendhuisje! 

Snoep, geld, gsm’s en andere elektronica laat je thuis!! Alles is aanwezig om er een 
superweekend van te maken!  





INSCHRIJVINGSFORMULIER WEEKEND Ellikom  
JEUGDATELIER ’T KADOLLEKE     19/11 tot 21/11/2021 

 
Ondergetekende          

Ouder van           

         

Geef toelaZng aan mijn kind(eren) om deel te nemen aan het weekend van 
jeugdatelier ’t Kadolleke en dit van 19/11 tot 21/11/2021.  

Ik stort 45 euro per kind vóór zondag 14 november  
op rekeningnummer BE82 0012 3788 2068. 

Vermelding: naam kind(eren) + weekend 

Bezorg ons dit ingevulde formulier terug online, op de werking OF drop het 
vóór zondag 14 november in de brievenbus van Elke, Luna of Wannes: 

• Elke: Albertusplein 12, Scherpenheuvel 

• Luna: Langedreef 78, Averbode 

• Wannes: Mannenberg 174, Scherpenheuvel 

 
Ik kan mijn kind(eren) zelf brengen tot Ellikom op vrijdag 19 november: 

o Ja 

o Nee 

Ik kan mijn kind(eren) zelf komen ophalen in Ellikom op zondag 21 november: 

o Ja 

o Nee 

 
Handtekening ouder 

 
         




