
 
Briefing: Fiets-en kampeervakantie 2019 te Hofstade 
Fiets- en kampeervakantie 
Sancta Maria Aarschot 

Beste jongelui 
Beste ouders 

Een laatste briefing voor onze fietsvakantie. 

Op dinsdag 27 augustus om 09.30 u verwachten we jullie allen met al je bagage op de speelplaats van onze school aan de 
Albertlaan. Nadien vertrekken we met de fiets richting Hofstade, waar we ons tentenkamp opstellen. 

Tijdens de fietstocht neem je een klein rugzakje met lunchpakket en drank mee. 
Op vrijdag 30 augustus mogen jullie ouders je verwachten rond 15.30u op school. 
Voor we naar huis gaan zorgen we nog even met z’n allen dat de tenten kunnen drogen in de turnzaal. 

Vermits veiligheid belangrijk is dragen we tijdens onze fietstocht een fietshelm.  
Dit is verplicht! Iedereen zorgt voor eigen fietshelm. 
Indien er nog problemen zijn voor het vertrek kan je steeds bellen:   

0477 55 81 97 (W.Broos) 
 
Tot dinsdag 27 augustus 

Het fietsteam 

 ALLES MOET DINSDAG WORDEN MEEGEBRACHT !!! 
 

*KLEIN RUGZAKJE 
(Dit rugzakje neem je steeds mee op de fiets.) 

 Identiteitskaart 
 Reserveband (passende maat!!) 
 Zonnebril 
 Regenkledij 
 Drankje (drinkbusje) en lunchpakket (in brooddoos!!!). 
 Snoepje 
 Nodige persoonlijke medicatie 
 

Veiligheidsmateriaal: 
(als je dit hebt?) 

 fluo-strip of vestje 
 fietsverlichting verplicht!! 
 fietsslot en een nekhanger voor je fietssleutel in te hangen als je activiteiten doet. 

 Fietshelm verplicht (!!) 
 
 
 



 
 

** BAGAGETAS 
(Deze bagagetas wordt DINSDAG met de bestelwagen vervoerd.) 
 

 Zaklamp. 
 Slaapzak. 
 Smal matrasje of liefst zelfopblazend matje. (éénpersoons !!). Geen plooibedjes vermits deze niet in de tentjes 

passen 
 Eventueel hamer om de tent op te stellen. 
 1 keukenhanddoeken met je naam erop. 
 enkele wasknijpers om je natte was op te hangen 
 Plastic zak om natte kleren in te stoppen. 
 Voldoende reservekledij. 
 Degelijke regenkledij voor op de fiets (de organisatoren zijn straffe gasten maar kunnen helaas nog niet het weer 

bepalen !!) 
 Zwempak. (zwembroek voor de jongens, geen short!!!) 
 Kledij en schoenen (of waterschoenen) die nat mogen. 
 Voldoende kledij en sport/actieve schoenen die zeer vuil mogen worden. 

Sportieve en makkelijke kledij voor tijdens het fietsen (fietsbroek is altijd handig?!), avondeten en 
avondactiviteiten. 

 Douchegerief. 
 Slaapkledij en binnenhuisschoenen 
 Knuffel (??). 
 Waardevolle spulletjes laat je beter thuis (spelconsoles, mama’s…).  

Wij zijn niet verantwoordelijk! 
 Voldoende droge sokken en droge schoenen. 
 Het sleuteltje van je fietsslot maak je vast aan een lanyard (halsketting). 

Indien je je sleuteltje verliest moeten we helaas het slot doorknippen….. 

 
WAT MOET JE ZEKER NOG DOEN !!! 

 
Laat je fiets eens nakijken: 
banden goed opgepompt, 
ketting gesmeerd, 
verlichting gecheckt, 
slot getest, 
remmen in goede staat, 
versnelling afgesteld, 
en sleutels of slotcode bij de hand, 
én je hebt de juiste maat reserveband gekocht. 
 
Geef je fiets nog een laatste poetsbeurt, want een vuile vieze fiets die herstellen we niet 
graag.  
 
Een slecht onderhouden fiets kan in groep als eens een ongeluk veroorzaken! 
En trouwens zo is je fiets weer eens in orde voor het nieuwe schooljaar! 

  

Groeten van het kampteam! 

 


