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Beste ouders,

1. Reisadvies
Iedereen mag mee op kamp, behalve wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de
drie dagen voor de start van het kamp.
Wie terugkeert van vakantie, controleert best de reisadviezen.
• Wie op reis ging naar een land in de rode zones, vastgelegd door Buitenlandse zaken
(https://diplomatie.belgium.be/nl), doet een verplichte quarantaineperiode
(voorlopig 14 dagen) en laat een test afnemen.
• Wie op reis ging naar een land in de oranje zones wordt gevraagd een test te laten
afnemen en in quarantaine te gaan. Check de website van de FOD Volksgezondheid
voor verdere updates en info per gemeente. We vragen om twee dagen tussen
terugkeer en het kamp te laten.
• Wie op reis ging naar een land in de groene zones vragen we om twee dagen
tussen terugkeer en het kamp te laten.

2. Sponsors
Helaas is onze chirofuif dit jaar niet kunnen doorgaan. Toch besloten onze sponsors dat we
hun sponsorgeld mochten houden waardoor we dit bedrag kunnen gebruiken voor ons
bivak. Daarom willen we hen op deze manier nog een keertje extra bedanken:
Café Boez
Café De Kruk
WMC Trans
Schoenmakerij ’t Zooltje
Groenplaats Natuurwinkel
Las-, metaal- en onderhoudswerken Van Den Eynde
Frituur ’t Nief Plenke
Frituur Frietateljee
Brasserie Marie
NLP
Zwembad De Beeltjens
Jungle Jump
Smolders Accountancy.
Duizendmaal dank hiervoor <3!

3.

Belangrijke data
Donderdag 30 juli 2020
1 t.e.m. 9 augustus 2020
Zondag 16 augustus 2020
Zaterdag 22 augustus 2020
Zondag 30 augustus 2020
Zondag 6 september 2020

Bagage brengen voor Tito, Keti, Aspi (17u)
Bivak Achel
GEEN chiro
Chiroterras oud-leiding (aan de chirolokalen)
GEEN chiro
Start nieuw werkjaar

Bij deze willen we jullie nu al bedanken voor het vertrouwen in onze chiro en we hopen er
alsnog een geslaagd en onvergetelijk bivak van te maken!
Chirogroetjes,
Leiding en VB’s

