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Beste ouders,
Hierbij de informatie over ons bivak in Neerpelt. We gaan dit jaar weer met meer dan 130 leden op
kamp!

1. Zondag 23 juli: de laatste keer chiro
Op zondag 23 juli houden we voor de laatste keer dit jaar chiro. Wees allemaal aanwezig, zo
heb je een goede voorbereiding voor op bivak.
Na het bivak pauzeren we even met de wekelijkse chiro tot de nieuwe start op zondag 3
september.

2. Dinsdag 1 augustus: vertrek- en bezoekdag
Net zoals de vorige jaren is het dit jaar weer een brengdag, m.a.w.: de kinderen komen met de
ouders naar de kampplaats (er wordt geen bus voorzien!). Als het voor de ouders niet
mogelijk is om hun kinderen naar de kampplaats te brengen, laat dit dan zo snel mogelijk
weten aan de afdelingsleiding.
We verwachten ouders, familie en vrienden vanaf 17u in Neerpelt (niet vroeger!). Je kan
dan genieten van een overheerlijke barbecue. Meer info over het aankopen van eetbonnen en
drankjetons lees je hieronder. De kinderen die mee op kamp gaan eten natuurlijk gratis (ook de
Sloepi’s). Zorg er wel voor dat je je eigen bestek meebrengt.
Om 20u wordt het bivakthema voorgesteld. De bezoekdag eindigt om 20u30. We vragen om
dit uur na te leven: dan kan elke afdeling starten met hun eigen spel of activiteit en worden de
kinderen met heimwee opgevangen in hun groep.
Alhoewel onze Sloepi’s pas op bivak vertrekken op zaterdag 5 augustus (zij worden door ons
opgepikt aan de chirolokalen), zijn ook zij samen met hun ouders van harte welkom op
onze barbecue en startdag van ons bivak.
We vragen uitdrukkelijk aan iedereen om de bagage op zondag 30 juli om 17u naar het
chiroheem te brengen. Voor de Sloepi’s kan de bagage niet meegegeven worden op 5
augustus.

3. Voorverkoop barbecue bezoekdag
Gezien het grote succes van de barbecue op bivak, verkopen we reeds op voorhand
eetbonnen en drankjetons. Op deze manier hopen we de wachtrijen op de bezoekdag te
verminderen. De voorverkoop zal doorgaan tijdens de laatste chirozondag 23 juli, van 13u tot
13u30 en van 17u tot 17u30. Op dit moment kan je ook de eetbonnen voor de leden die mee
op bivak gaan afhalen.
Het is natuurlijk nog steeds mogelijk om eetbonnen en drankjetons te kopen tijdens de
bezoekdag in Neerpelt.

4. Zaterdag 5 augustus: vertrek Sloepi’s
Voor onze allerkleinsten begint het bivak op zaterdag 5 augustus. We verwachten daarom alle
Sloepi’s die dag om 9u30 aan het chiroheem. Het vervoer wordt door ons geregeld. Het is
niet mogelijk de bagage dan mee te geven. De bagage kan op zondag 30 juli om 17u naar
het chiroheem gebracht worden.

5. Mee te nemen
Voor een gedetailleerd overzicht: zie bijgevoegd briefje.
Degenen die kaartjes willen versturen, brengen best de volledige adressen mee. Eventueel
voorgeschreven of voorgedrukte etiketten (postkaart = €0,50 – postzegel = €0,74). Gelieve
gepast geld mee te geven.
Zelf kunnen de leden geen post ontvangen!

6. Dingen die niet meekomen
Snoep, fruit en frisdrank (graag hiervoor aandacht bij de ouders, want hierin wordt elk jaar
sterk overdreven), radio’s, cd-spelers, MP3-spelers, gsm’s, smartphones, spelconsoles, tablets,
(zak)messen, alcohol en drugs.

7. Woensdag 9 augustus: terugkeer
De autobus voor de terugkeer is op woensdag 9 augustus voorzien. Vermoedelijk uur van
aankomst aan de chirolokalen is 11u30. De vrachtwagen verwachten we om 18u aan het
heem, helpende handen zijn dan zeer welkom. De valiezen kunnen pas afgehaald worden
vanaf 19u30.

8. Adres
Het adres waar jullie 1 augustus verwacht worden is Bosuilstraat 4, 3910 Neerpelt (SintHuibrechts-Lille). De kampplaats ligt naast een camping. Er is geen parking aan de
kampplaats. Er zullen wegwijzers hangen naar de kampplaats.
We willen nogmaals benadrukken dat dit adres enkel bedoeld is om in te geven in jullie GPS en
niet om brieven te sturen. De leden kunnen geen post ontvangen.

9. Fietsen
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s rijden traditioneel met de fiets naar de kampplaats. Daarom vragen
we om er mee op toe te zien dat de fiets van uw zoon/dochter volledig in orde is (zeker de
banden goed nakijken). In het verleden heeft men onderweg telkens te veel tijd verloren
met het herstellen van fietsen. Alvast bedankt.
De fietsroute kunnen jullie binnenkort terugvinden op onze website en Facebook-pagina.

10.

Noodtelefoon

In uiterste noodgevallen zijn wij in Neerpelt te bereiken via Inez Engelen (0497 63 43 95).

11.

Facebook

Net zoals vorig jaar zullen we geregeld nieuws vanop de kampplaats met jullie delen via
onze Facebookpagina. Als je graag op de hoogte wilt blijven, kan je ons volgen via Chiro De
Keten Zoerle-Parwijs.

12.

Belangrijke data

Zondag 23 jul
Zondag 30 juli
1 t.e.m. 9 augustus
Zondag 13 augustus
Zaterdag 19 augustus
Zondag 20 augustus
Zondag 27 augustus
Zondag 3 september

Voorverkoop barbecue bezoekdag
Bagage brengen (17u)
Bivak Neerpelt
GEEN chiro
Chiroterras (avond) oud-leiding (aan de chirolokalen)
Chiroterras (namiddag) oud-leiding (aan de chirolokalen)
GEEN chiro
Start nieuw chirojaar

De chiro is blij met uw belangstelling en medewerking.
Chirogroetjes,
Leiding en VB’s

