
 
In de marge: mei-juni 
 
 

 
Hallo allemaal, Wat er nu in jullie handen ligt, is alweer de laatste 

amezeida van dit chirojaar. 

 

23 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 Beverest/Bilzen. De data kennen jullie 

allemaal al: 21 tot 31 juli. De speelclub wordt op maandag 24 juli op de 

kampplaats verwacht tussen 10u-10U30. De leiding komt begin juli bij 

iedereen langs met meer info over het kamp. Zorg dat je erbij kan zijn! 

 

Er zal op 12 mei een infoavond doorgaan over de werking en praktische 

info op kamp. Dit start om 17u30 in de Kleine Kerkstraat 13a. De 

kampinschrijving is op 23 juni vanaf 18u. Dit jaar kunnen jullie ook online 

inschrijven via www.chirowoluwe.be Alle leden van speelclub tot en met 

aspi kunnen dan ingeschreven worden en dit in de chirolokalen in de 

Kleine Kerkstraat 13a tussen 18u-19u. Het tiendaagse bivak heeft een 

kostprijs van 150€ (Dit komt op 280€ voor 2 kinderen en 400€ voor 3 

kinderen) De speelclub betaalt 110 euro. In de maanden juli en augustus 

is er geen chiro. 

Na het kamp starten wij terug op zondag 1 september. De werving, Chiro 

Kick Off en Open Air is gepland voor zaterdag 21 september. 

 

 

 



Tot slot nog even een oproep: Omdat er op kamp een flinke portie pasta 

wordt gegeten, vragen wij al onze leden om met ons te sparen voor gratis 

pasta op kamp. Wat moet je hiervoor doen? Je knipt de barcodes van je 

doos SOUBRY pasta af en geeft ze ten laatste zondag 26 mei af. 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!  

Gratis SOUBRY 
op kamp! 


