
 

 
 

Beste leden en ouders! 

Bivak 2020  - Opoeteren  
21/25 juli – 31 juli 

 

 
 

Zoals elk jaar is er dit jaar ook weer een chirokamp! Dit betekent tien (of zeven voor de Pinkels en 

Speelclubs) dagen lang spelen, zich amuseren, kampen bouwen, in tenten slapen en nog zo veel meer. Het 

bivak is het hoogtepunt van het chirojaar, alleen is er dit jaar een probleem… 

 

Door het coronavirus is er namelijk nog geen zekerheid dat het chirokamp dit jaar kan doorgaan. De leiding 

is wel al volop bezig met de voorbereidingen van supertoffe activiteiten en alle andere dingen die 

georganiseerd moeten worden voor kamp. Hieronder vind je alvast de belangrijke data. 

 

Waar en wanneer? 
 

• Aspi 2 vertrekt op maandag 20 juli met de fiets naar het kampterrein; 

• De Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspi 1 vertrekken op dinsdag 21 juli op bivak; 

• De Pinkels en Speelclubs vertrekken als laatste, namelijk op zaterdag 25 juli. 

Alle afdelingen komen op vrijdag 31 juli terug van bivak. Verdere details over waar en wanneer we 

afspreken wordt in het kampboekje meegedeeld. 

Inschrijven? 
 

Zoals eerder vermeld is er dus nog geen 100% zekerheid dat het kamp doorgaat. Wel zouden wij al willen 

vragen om je kind in te schrijven via onderstaande link voor 20 mei. Jullie hoeven nog niet te betalen, dit 

zullen we pas vragen indien we zeker zijn dat het kamp kan doorgaan. Verdere informatie over de 

betaling volgt dus nog. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKQOlXH39ddhBhj9UGxOo1hUW0qpPHYddciixDMRQCDIAk

sw/viewform 

Vanaf we dus zeker zijn komt er een nieuwe mail met de betalingsinfo. We kunnen jullie wel al meedelen 

dat we voor Pinkels en Speelclubs 125 euro en voor alle andere afdelingen 150 euro vragen. 

Als leiding vinden wij het zeer jammer dat we al zo lang geen chiro kunnen geven maar hopelijk kunnen we 

met het chirokamp het chirojaar toch mooi afsluiten!! Inschrijven is dus zeker de boodschap! 

 

Vele chirogroeten en hopelijk tot binnenkort! 
 

Bjoke, Lana, Julie, Emma, Augustine, Robin, Marion, Margot, Fien, Lisse, Nikita, Maite, Pauline, Ineke, 
Josefien, Luna, Dagmar, Phebe, Yasmine, Larissa 
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