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We hebben weer een hele brief met de laatste informatie over ons bivak te Ellikom. We zullen dit
jaar met meer dan 130 personen zijn, een serieuze verhuis dus.
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Zondag 21 juli: Laatste keer chiro
Op zondag 21 juli houden we voor de laatste keer in dit werkjaar chiro. Wees allemaal
aanwezig, zo heb je een goede voorbereiding voor het bivak.
Na het kamp pauzeren we even met de wekelijkse Chiro tot de nieuwe start op 1 september.
Donderdag 1 augustus: Vertrek- en bezoekdag
Geïnteresseerden mogen altijd langskomen op de bezoekdag vanaf 17u00 in Ellikom (en niet
vroeger!!). Je kan dan al genieten van de overheerlijke barbecue. Door ter plaatse bonnetjes
te kopen kan je lekker smullen van vlees en verse groenten. Zorg er wel voor dat je je eigen
bestek meebrengt.
Om 20u00 wordt dan het bivakthema voorgesteld. De bezoekdag eindigt om 20u30. Het is
voor iedereen het best dat dit uur wordt nageleefd: dan kunnen de afdelingen starten met hun
spel of activiteit.
Reisweg per auto
Vertrek in Zoerle richting Veerle. In Veerle neem je dan de N141 naar Vorst. Op de rotonde ga
je rechtdoor verder op de N141 richting Vorst - Meerlaar - Tessenderlo - Leopoldsburg. Aan het
kruispunt
tegenover de kerk in Vorst-Meerlaar steek je schuin over verder op de N141
richting Ham - Leopoldsburg. Op de eerste rotonde ga je rechtdoor (2de afslag).
Op de
volgende rotonde neem je de 2de afslag, Ham -Leopoldsburg. Vervolgens kom je door
Kwaadmechelen en kom je aan de verkeerslichten in Oost-Ham. Rij nog steeds rechtdoor
richting Leopoldsburg. Op de eerstvolgende rotonde (in Heppen) neem je de 2de afslag richting
Leopoldsburg - Bree Lommel (N73).In Leopoldsburg ga je de spoorweg over, rij je
rechtdoor en je blijft de hoofdbaan volgen (draait scherp naar links). Daarna kom je op een
rotonde waar je de eerste afslag neemt richting Peer - Hechtel-Eksel (N73). Je volgt deze
baan (links en rechts zijn er militaire gebouwen en terreinen en je komt rechts voorbij vliegclub
Sanicole) tot je aan de rotonde komt in Hechtel. Op de rotonde neem je de tweede afslag
rechts “Andere richtingen” (N73). Je rijdt door Wijchmaal en vervolgens kom je op de ring rond
Peer. Op de rotonde (met straaljager) ga je rechtdoor richting Bree (N73). Op de volgende
rotonde ga je rechtdoor, verder op de N73 richting Bree. Tussen Peer en Bree kan je rechtsaf
naar Ellikom. Net voor het restaurant Ellikom-dorp sla je linksaf de schoolstraat in. Je volgt de
straat enkele honderde meters en slaat dan rechtsaf het tweede bosweggetje in richting
huisnummer 30 tot je ‘de kariboe’ bereikt.
Reisweg per fiets
Voor de reisweg per fiets kan je zeer binnenkort terecht op de chirowebsite
(http://www.chirodeketen.be) en vervolgens doorklikken naar "bivak". Je kan ook een route
verkrijgen bij iemand van de leiding.
Enkele belangrijke data
Zondag 28 juli 2013
1 tot 9 augustus 2013
Zondag 18 augustus 2013
Zondag 1 september 2013
Vrijdag 6 september 2013

Geen chiro
Bivak Ellikom
Vlaamse kermis
Start van het nieuwe chirojaar
Chiro op school

De chiro is blij met uw belangstelling en medewerking.
Voor eerdere nieuwsbrieven kunnen jullie nu ook op onze chirowebsite terecht.
Chirogroetjes,
DE LEIDING

