Krantje Chiro Windekind
Jaargang 12, mei/juni 2019

1.

KALENDER

Laatste chiro-activiteit : Zondag 30 juni !
Het chirowerkjaar zit er bijna weer op. Op zondag 30 juni is het alweer de laatste activiteit van
het werkjaar. Wie nog eens wil terugblikken op het voorbije jaar kan steeds terecht op onze
website (www.chiroadinkerke.be) of facebook waar heel wat foto’s bekeken kunnen worden.

2. BIVAK

We trekken dit jaar op bivak naar bivakhuis Het Pexhof in Oudsbergen (Meeuwen-Gruitrode).
Ribbels
Speelclub tot Keti’s
Aspi’s

Datum
4 – 10 augustus
1 – 10 augustus
31 juli – 10 augustus

INSCHRIJVEN - INSCHRIJVEN - INSCHRIJVEN - INSCHRIJVEN - INSCHRIJVEN
Er kan vanaf vandaag ingeschreven worden voor het bivak !
Inschrijven gebeurt door het juiste bedrag over te schrijven op rekeningnr.
BE15 7380 0758 6230.
Gelieve duidelijk de naam van de kinderen te vermelden.
WE VRAGEN OM IN TE SCHRIJVEN TEGEN VRIJDAG 4 JULI.
Ribbels
Speelclub tot aspi’s

Prijs
100 euro
140 euro

Wie ingeschreven is, zal begin juli meer info ontvangen over het bivak.

3. Kamptegemoetkoming
Alle mutualiteiten voorzien een kamptegemoetkoming. Dit jaar werden die bij de meeste
mutualiteiten fors verhoogd. Zo kan je bij de CM 5 euro per dag terugkrijgen ! Informeer zeker
bij je mutualiteit.

4. Festival aan Zee
Ook dit jaar waren we met de Chiro aanwezig op Festival aan Zee. Helaas werd het speeldorp
zaterdag gesloten door de stevig wind. Zondag waren we paraat voor heel wat spelletjes!

5. NachtWacht
Bedankt aan alle ouders en sympathisanten die ons komen steunen (en zichzelf komen
amuseren) zijn op NachtWacht! We hebben de kaap van 1000 bezoekers voor het 2 de jaar op
rij gehaald! We zijn trots zo’n mooi concept op poten te zetten met onze Chiro! Merci ook aan
alle vrijwilligers die ons die avond/ochtend zijn komen versterken!!

6. VRAGEN ?
Hebben jullie onwetendheden of troubles in Chiroparadise?
Aarzel dan niet om de volgende personen te contacteren.
Groepsleiding
Joppe Degrave
Febe Vanden Bulcke
Joram Vanden Bulcke

joppedegraeve@hotmail.com
febe.vdb@hotmail.com
joramvdb@hotmail.com

0498/759619
0499/122417
0493/743675

VB
Hein Vanden Bulcke

Hein.vdb@proximus.be

0495/795451

www.chirowindekind.be / Bezoek ons ook op facebook

