
Beste ouders en leden, 

Het einde van ons 35ste werkjaar is in zicht en we hebben er alweer een fantastisch chirojaar opzitten! 

In naam van de volledige leidingsploeg willen we jullie dan ook bedanken voor jullie steun en 

vertrouwen in onze werking. Nu tellen we af naar maandag 11 juli, de dag dat we vertrekken voor 10 

dagen richting Tessenderlo! 

Voor we aan dit fantastisch avontuur beginnen zijn er nog enkele zaken die in orde moeten worden 

gebracht. Daarom organiseren we op 25/05 onze infoavond om 19u in Jeugdhuis De Wattage te 

Herzele (Solleveld 35). LET OP!! Op de kalender stond 11 mei ingepland, maar door onvoorziene 

omstandigheden zijn wij genoodzaakt deze met twee weken te verleggen. Onder meer de volgende 

zaken komen aan bod: 

- Waar en wanneer vertrekken we? 

- Waar verblijven we? 

- Wat moet er allemaal mee? 

- Ben ik wel in orde met alles? 

- Hoe ziet een dag op kamp eruit? 

Vanaf 25/05 (infoavond) openen we de inschrijvingen voor Bivak 2022. Inschrijven kan tot en met 

30/06 via de volgende manieren: 

- Fysiek 

o Infoavond 25/05 

o Zondag 19/06 (17u-19u) 

- Via het online inschrijvingsformulier vanaf 25/05 te vinden op de website en onze 

Facebookpagina. 

Op de chiro van 22 mei ontvangen jullie ook ons kampboekje met alle nodige informatie. Kan je kind 

niet komen deze chiro, dan kan je nog steeds achter een afgedrukte versie vragen op 25/05 of een 

chiro. Het boekje komt in ieder geval ook online en wordt doorgestuurd via mail. 

Tenslotte willen we graag nog eens jullie hulp vragen met de spaaracties van Soubry (tot 31/05), La 

Lorraine en Joyvalle (tot 30 juni). Zo kunnen wij profiteren van gratis pasta, sandwichen of melk op 

kamp. Wie weet winnen we zelf de pastabar of megapicknick! :) 

PS: indien jullie vandaag geen mailtje ontvangen hebben van ons, gelieve ons te contacteren via één 

van onderstaande nummers. 

Joran Ghislain: 0476/37 83 44 

Ylana Steenwreckers: 0491/91 92 08 

 


