
  

 

 

Beste leden en ouders! 

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

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? 

 De Aspiranten en de Kerels vertrekken op woensdag 15 juli. De Aspi’s gaan het kampterrein alvast 

gaan klaarzetten, de Kerels vertrekken dan op fietstocht; 

 De Speelclub, Rakkers en Toppers vertrekken op zaterdag 18 juli op bivak; 

 De Pinkels vertrekken als laatste, namelijk op woensdag 22 juli. 

Alle afdelingen, buiten de Kerels, komen op dinsdag 28 juli terug van bivak. Onze Kerels blijven echter een 

dagje langer om het terrein weer op te kuisen en zullen woensdag 29 juli terug zijn in Lourdes. Verdere 

details over waar we afspreken en hoe laat worden 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 de link onderaan voor 20 mei. Jullie hoeven nog niet te betalen, dit 

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

betaling volgt dus nog. In het linkje vragen we wel naar een rekeningnummer waar we, bij eventuele last-

minute afgelasting door de overheid van het kamp nadat jullie al betaald hadden, het geld naar kunnen 

terugstorten.  

https://forms.gle/6pXANV62rEe71wcZA 

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

dat we voor pinkels 110 euro en voor alle andere afdelingen 130 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 jaar toch mooi afsluiten!! Inschrijven is dus zeker de boodschap! 

Vele chirogroeten en hopelijk tot binnenkort! 

Raf, Wiro, Jonas, Jaro, Gaetan, Simon, Nuno, Ferre, Jorik, Arne, Toon, Michiel en Joost. 

 

 

 

 

 

 

Bivak 2020 – Hotton 
18/22 Juli – 28 Juli 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F6pXANV62rEe71wcZA%3Ffbclid%3DIwAR0lF7LegIxaP-YGVsU8_7CuBNqzoZl--Sn6lViaBCLbLjb0pv22AeK_Nl4&h=AT1lpHFm5kLRgMCN8MJdYfmdSwPKW29Dl_XlX9B1DxUJ3YzpmA9Gkb8Mq9DtS-t13F6qP7ecKAQX9CoHFHD7jMlb2psuw19y2vUqfpz4cjnDIhMbHbyWHMDsa2ESWEFV4SHPxd5hELZdfv3TJEI6Dw

