
  

 

 

Beste leden en ouders! 

De dagen beginnen weer wat langer te worden, de bloemen beginnen te bloeien en het zonnetje begint 

ook weer meer en meer tevoorschijn te komen. Dit kan maar één ding betekenen, namelijk dat het terug 

bijna bivak is!  

Tien (of zeven voor de allerkleinsten) dagen lang spelen, samen eten op gesjorde tafels, in tenten slapen 

en in de bossen spelen… Het bivak vormt telkens opnieuw een mooi slotstuk van het chirojaar!  

Waar en wanneer? 

Dit jaar slaan we onze tenten op in Pesche, dicht bij het rustieke Chimay en Couvin.  

 De Aspiranten en de Kerels vertrekken op maandag 16 juli. De Aspi’s gaan het kampterrein alvast 

gaan klaarzetten, de Kerels vertrekken dan op fietstocht; 

 De Speelclub, Rakkers en Toppers vertrekken op donderdag 19 juli op bivak; 

 De Pinkels vertrekken als laatste, namelijk op maandag 23 juli. 

Alle afdelingen, buiten de Kerels, komen op zondag 29 juli terug van bivak. Onze Kerels blijven echter een 

dagje langer om het terrein weer op te kuisen en zullen maandag 30 juli terug zijn in Lourdes. Verdere 

details over waar we afspreken en hoe laat worden in het kampboekje meegedeeld. 

Inschrijven? 

Een bivak zonder leden zou maar saai zijn uiteraard, vandaar dat jullie vanaf nu zich kunnen inschrijven 

voor dit niet te missen hoogtepunt van het jaar! Je schrijft je enkel en alleen in door het juiste bedrag te 

storten voor 20 juni 2018 (inschrijvingen na 20 juni worden niet meer aanvaard!) op onze chirorekening: 

BE20 3900 3720 9356, met vermelding van naam én afdeling. Let op! Indien je voor 25 mei kan betalen, 

geniet je van het voordeeltarief!  

Op tijd inschrijven is dus de boodschap! 

 Voor de pinkels vragen we 110 euro; 130 euro na 25 mei. 

 Voor alle andere afdelingen vragen we 130 euro, wat 150 euro kan worden na 25 mei! 

Eenmaal je ingeschreven bent, komt de leiding nog langs met het kampboekje en kan je vragen stellen 

indien die er zouden zijn. 

Wij hopen dat jullie ook dit jaar weer in grote getale meegaan op ons – en dat kunnen we nu al zeggen – 

schitterend kamp! Tot binnenkort! 

Jaro, Lukas, Matthias, Manu, Michiel, Obe, Raf, Joost, Loïc, Joran, Jan, Cédric, Robbe en Ward. 

 

 

 

 

 

 

Bivak 2018 - Pesche 
19/23 Juli – 29 Juli 


