
 
 
 Beste Mi-co leden,  
 
 
 

Hier zijn we eindelijk om ons MICO-weekend aan te kondigen.  
Na enkele geslaagde experimenten in Vlaanderen, gaan we dit seizoen nog eens de 
taalgrens over. Haal jullie beste frans dus maar boven! Vertrekken doen we op 31 
maart 2023 en we komen terug op 2 april 2023. 
 
Dit jaar gaan we opnieuw voor echt avontuur!!  
Onze uitvalsbasis zal zich dit jaar bevinden in d’Ardennen, in de buurt van 
viroinval. Slapen doen we in het Centre Européen.  
 
Reeds bij aankomst in het station van Mariembourg start ons avontuur, met een 
verrassende oriëntatietocht! Hoe groot is de groepsgeest en hoe goed kunnen wij 
samenwerken? Eens aangekomen op onze slaapplaats kunnen jullie nog iets kleins 
drinken of eten en daarna in de slaapzak.   
 
Na een lekker ontbijt is iedereen hopelijk genoeg uitgeslapen, want vandaag staat 
er heel wat avontuur op het programma. Rotsformaties, zowel in de hoogte als in 
de diepte zijn ons decor voor deze dag. Na een drukke dag en een lekker 
avondmaal eindigen we de dag met een avondspel in of rond onze slaapplaats. 
 
Weeral zondag en ons weekend zit er bijna op. De laatste restjes energie en 
wilskracht worden bijeen geraapt. Via verschillende manieren zal iedereen 
proberen het hoogtepunt van ons weekend te bereiken. Opnieuw zal teamspirit 
nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen slaagt in de missie.  
 
Indien je houdt van een uitdagingske, gezelligheid en veel fun, schrijf je dan zo 
vlug mogelijk in.  
Oh ja, vergeet zeker je stapschoenen niet, want deze zal je ook nodig hebben.          
 
De plaatsen zijn immers beperkt! Het is de wet van de snelste die zal toegepast 
worden. 
 
Kostprijs?   
150 euro.   
Binnen dit bedrag zijn het verblijf in vol pension, vervoer, alle activiteiten, de 
verzekering en véél fun verrekend.  
 
Inschrijven doe je via het inschrijvingsformulier dat je kan terugvinden op de 
website (www.zwemclubmico.be) bij de rubriek documenten. 
Na de online inschrijving, betaal je zo snel mogelijk 50 euro voorschot op het 
rekeningnummer BE35 2930 4565 6137, zodat je zeker bent dat je inschrijving 
geldig is.  
Het overige bedrag (€ 100) moet betaald worden voor 24 maart 2023 op 
hetzelfde rekeningnummer.  
 
Het Mi - Co team. 

http://www.zwemclubmico.be/

