
CHIROKRANTJE 
Jaargang 14, mei/juni 2021 

 

 
1. KALENDER 
 
Laatste chiro-activiteit : Zondag 27 juni 
Bivakfilm : zaterdag 3 juli (zie verder) 
 

2. BIVAK 
 

 
 

We trekken dit jaar op bivak naar ’t Vergult Cruys in Olmen (op de grens van de provincies 
Antwerpen en Limburg) 

 

Afdeling Datum 

Ribbels Woensdag 4 augustus – Dinsdag 10 augustus 

Speelclub tot Keti’s Zondag 1 augustus  – Dinsdag 10 augustus 

Aspi’s Zaterdag 31 juli – Dinsdag 10 augustus 

 

INSCHRIJVEN - INSCHRIJVEN - INSCHRIJVEN - INSCHRIJVEN - INSCHRIJVEN 
 

Er kan vanaf vandaag ingeschreven worden voor het bivak !   
Inschrijven gebeurt door het juiste bedrag (zie volgende blz.) 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 2 JULI. 
 

Ribbels betalen 100 euro, alle overige leden betalen 140 euro 
 

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



 

3. KAMPTEGEMOETKOMING 
 
Alle mutualiteiten voorzien een kamptegemoetkoming! Informeer zeker bij je mutualiteit! 
 
 

4. LAATSTE CHIROACTIVITEIT 
 
Het chirowerkjaar zit er bijna weer op. Op zondag 27 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. 
 
 

5. BIVAKFILM 
 
Goed nieuws ! Jullie hebben er lang moeten op wachten maar op 
zaterdag 3 juli zullen we eindelijk de bivakfilm van het vorige bivak 
kunnen afspelen in De Boare !  Hou dus alvast deze datum vrij in jullie 
agenda. De verdere uitwerking hangt af van de op dat moment 
geldende coronamaatregelen. We houden jullie op de hoogte.  
 

 

6. BEDANKT! 
 
Dank aan allen die een moederdagmandje kochten aan de keti’s of langsgingen bij de pastabar van de 
aspi’s. 
 

 
 

 

7. VRAGEN ? 
 
Groepsleiding 
Chelsea Gesquière 
Robbe Timmerman 
 

 
 
gesquiere.chelsea@outlook.com 
robbetimmerman@gmail.com  
 

 
 
0487/74.40.25 
0495/22.39.81  

VB 
Hein Vanden Bulcke 
 

 
Hein.vdb@proximus.be 
 

 
0495/79.54.51 
 

 
www.chiroadinkerke.be  / Bezoek ons ook op facebook 
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