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Beste ouders,
We vinden het jammer dat uw zoon/dochter niet mee gaat op chirokamp. Hierbij toch nog wat
belangrijke informatie.

1. Zondag 23 juli: de laatste keer chiro
Op zondag 23 juli houden we voor de laatste keer dit jaar chiro.
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
Geïnteresseerden mogen altijd langskomen op de bezoekdag vanaf 17u in Neerpelt (niet
vroeger!). Je kan dan genieten van een overheerlijke barbecue. Zorg er wel voor dat je je
eigen bestek meebrengt. Om 20u wordt het bivakthema voorgesteld. De bezoekdag eindigt
om 20u30 zodat de afdelingen kunnen starten met hun spel of activiteit.
Het adres is Bosuilstraat 4, 3910 Neerpelt (Sint-Huibrechts-Lille). De fietsroute kunnen jullie
binnenkort terugvinden op onze website en Facebook-pagina.

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.
Het is natuurlijk nog steeds mogelijk om eetbonnen en drankjetons te kopen tijdens de
bezoekdag in Neerpelt.

4. 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.

5. Belangrijke data
Zondag 23 jul
1 t.e.m. 9 augustus
Zondag 13 augustus
Zaterdag 19 augustus
Zondag 20 augustus
Zondag 27 augustus
Zondag 3 september

Voorverkoop barbecue bezoekdag
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

