Bivak 2021 – Recht
18/22 Juli – 28 Juli
Beste leden en ouders,
Het chirokamp waar we allemaal zó naar uitkijken, mag doorgaan!! Door het coronavirus zal het kamp er
ook dit jaar anders uitzien dan we gewend zijn. Welke maatregelen we zullen moeten volgen, is
momenteel nog niet 100% duidelijk, maar we gaan ervan uit dat deze niet strenger zullen zijn dan vorig
jaar. Van zodra de draaiboeken voor jeugdwerking in de zomervakantie klaar zijn, zullen we deze vertalen
naar onze eigen chiro-werking op bivak. We houden jullie op de hoogte!
Wel willen we jullie er nog eens attent op maken dat er vorig jaar in de vakantie minstens 5 dagen ‘rust’
moesten ingepland worden tussen 2 verschillende jeugdwerkinitiatieven en dat er ook een verplichte
rustperiode was voor iedereen die terug kwam van vakantie uit risicogebieden (code rood / oranje). Jullie
houden daar dus best toch al rekening mee bij de vakantieplanning.
We rekenen op jullie allemaal om ervoor te zorgen dat we het virus niet meenemen naar onze
kampbubbels in de Ardennen.
Wanneer?





Onze allerkleinsten, de pinkels, gaan van 22 tot en met 28 juli op kamp.
De speelclub, rakkers en toppers gaan van 18 tot en met 28 juli op kamp.
De kerels vertrekken op 15 juli (indien fietstocht mag doorgaan) of 16 juli (indien geen fietstocht,
gaan ze op voorkamp). Zij blijven 1 dag langer op nakamp en komen 29 juli terug.
De aspi’s worden 14 juli op de chiro verwacht om de camion mee te helpen inladen. Zij vertrekken
dan 15 juli op voorkamp en keren terug op 28 juli.

Inschrijven?
Inschrijven kan tot en met 1 juni door het juiste bedrag over te schrijven naar het rekeningnummer van
de chiro BE20 3900 3720 9356 met vermelding van jouw naam en afdeling.
Tot en met 20 mei kan je profiteren van het voordeeltarief, zoals hieronder vermeld:




Voor pinkels vragen we € 130 met voordeeltarief en € 150 nà 20.05.21
Speelclub, rakkers en toppers betalen € 150 met voordeeltarief en € 170 nà 20.05.21
Kerels en aspi’s kunnen mee op kamp voor € 160 met voordeeltarief en € 180 na 20.05.21

U zal zien dat we de prijzen hebben aangepast. Dit heeft niet zozeer te maken met corona, maar met een
algemene stijging van de (vaste) kosten op bivak. Vooral de kostprijs van de terreinen is de laatste jaren
enorm gestegen.
Huisbezoek?
Huisbezoeken kunnen helaas niet doorgaan. Alle concrete info over het uur van vertrek, benodigdheden
op kamp, de dagindeling en nog veel meer, zullen jullie kunnen vinden in het bivakboekje (dat
vermoedelijk rond 10 juni in jullie mailbox zal verschijnen).
Bij vragen kunnen jullie uiteraard ook steeds terecht bij de leiding of onze VB’s.
Vele chirogroeten!!
Raf, Michiel, Arend, Joost, Wiro, Soheil, Jonas, Omid, Arthur, Gaetan, Jorik, Simon, Arne, Nuno, Ferre en Toon

