
 

Hallo allemaal,  

IN DE MARGE  

Wat er nu in jullie handen ligt, is alweer de laatste amezeida van dit 
chirojaar. 26 juni is het alweer de laatste zondag van ons chirojaar maar 
niet getreurd, de kers op de taart moet natuurlijk nog volgen: het 10-
daagse bivak! Dit jaar trekken we naar Meerle. De data kennen jullie 
allemaal al: 21 tot 31 juli. Zorg dat je erbij kan zijn!  

De speelclub wordt op zondag 24 juli op de kampplaats verwacht. Dit jaar 
valt onze bezoekdag samen met de komst van onze kleinste groep. Alle 
ouders, broers en zussen, familie,… zijn dan welkom op onze kampplaats 
om ons eens een bezoekje te komen brengen. De leiding komt begin juli 
bij iedereen langs met meer info ivm het kamp en de bezoekdag . 

Geen chiro zondag 1 en 15 mei  
Op 1 mei gaat de leiding al eens een bezoekje brengen aan de 
kampplaats en 15 mei vieren we Pinksteren. Het is dus geen chiro.   

Kampinschrijvingen op 19 & 26 juni !  
Ook dit jaar organiseren we de inschrijvingen voor het kamp op de laatste 
twee zondagen van het chirojaar: zondag 19 juni en 
26 juni. Alle leden van speelclub tot en met aspi kunnen 
dan ingeschreven worden en in dit in de chirolokalen op 
de  

Kleine Kerkstraat 13 tussen 18u-19u. Het tiendaagse 
bivak heeft een kostprijs van 140€ (Dit komt op 270€ voor 2 kinderen en 
390€ voor 3 kinderen) De speelclub betaalt 100 euro.  

 

 



In de maanden juli en augustus is er geen chiro. Na het kamp starten wij 
terug op zondag 4 september. De werving, Chiro Kick Off en Open Air is 
gepland voor zaterdag 24 september.  

Wij willen bij deze alle leden en ouders bedanken die aanwezig waren op 
ons danscafé. Het was een geslaagde editie. 

    
 
Tot slot nog even een oproep: Omdat er op kamp 
veel melk gedronken wordt, vragen wij al onze leden 
om met ons mee te sparen voor gratis melk op 
kamp. Wat moet je hiervoor doen? Op de 
verpakkingen van Joyvalle melk vind je rode flapjes, 
verzamel zoveel mogelijk rode flapjes en geef ze ten 
laatste zondag 29 mei af in de brievenbus van de 
hemen in de Kleine Kerkstraat 13. 

Dan rest er ons alleen nog alle leden en hun families 
een prettige en deugddoende zomervakantie toe te 
wensen. Geniet ervan! En aan alle leden veel 
succes met de examens!  

Groeten, De leiding.  
	


