CHIROKRANTJE
Jaargang 15, mei/juni 2022

1.

KALENDER

Laatste chiro-activiteit : Zondag 26 juni. Einde om 17u30!

2. BIVAK

Komende zomer gaan we voor de TWINTIGSTE keer op bivak.
We trekken dit jaar naar Schootshei in Rotem. Het toeval wil dat we in 2012 daar het 10de
bivak van Chiro Windekind vierden. In 2015 waren we daar op bivak met de bekende kreet
“Windekerkeuuuuh”

OPGEPAST: Dit jaar vertrekken we uitzonderlijk een dag later op bivak dan gewoonlijk.
Afdeling
Keti 2
Speelclub tot Keti’s
Ribbels

Datum
Maandag 1 augustus – Donderdag 11 augustus
Dinsdag 2 augustus – Donderdag 11 augustus
Vrijdag 5 augustus
– Donderdag 11 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 1 JULI.
Ribbels betalen 100 euro, alle overige leden betalen 140 euro
Wie ingeschreven is, zal begin juli meer info ontvangen over het bivak.

3. IEDEREEN MEE OP KAMP

KAMPTEGEMOETKOMING
Alle mutualiteiten voorzien een kamptegemoetkoming! Informeer zeker bij je mutualiteit! Je kan ons
het formulier bezorgen, wij geven het dan ingevuld terug.

4. LAATSTE CHIROACTIVITEIT
Het chirowerkjaar zit er bijna weer op. Op zondag
26 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.

Op 26 juni is de chiro uitzonderlijk
pas om 17u30 gedaan!

5. KAMPVUURAVOND
Na twee jaar was er dit jaar weer een kampvuuravond. Bedankt aan allen die gekomen zijn. Jullie
waren met veel!

6. NACHTWACHT
Nachtwacht moest nog een jaartje langer wachten dan de kampvuuravond. De laatste Nachtwacht
dateerde van 2019. Na drie jaar was de knaldrang dan ook enorm!

7. VRAGEN ?
Groepsleiding
Chelsea Gesquière
Capucine Destailleur
VB
Hein Vanden Bulcke

gesquiere.chelsea@outlook.com
destailleurcapucine0508@gmail.com

0487 74 40 25
0471 43 42 59

Hein.vdb@proximus.be

0495 79 54 51

www.chiroadinkerke.be / Bezoek ons ook op facebook

