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Beste ouders,

1. Zoelse Feesten
Op zondag 19 juni organiseren wij samen met de KWB van Zoerle-Parwijs en Volley Westerlo
de Zoelse Feesten. Daarom is het op zondag 19 juni geen chiro. Je kan er vanaf 13u iets
drinken en er zijn ook dit jaar weer gratis pannenkoeken. Voor de allerkleinsten is er een
springkasteel en de kermis is ook open. Je kan er ook genieten van enkele optredens. De
toegang is gratis en iedereen is van harte welkom!

2. Meespeeldag
Zondag 3 juli organiseren wij een meespeeldag voor iedereen die onze chiro wil leren kennen.
Kinderen vanaf de derde kleuterklas zijn welkom aan de chirolokalen. We starten om 13u30
met een leuk programma en de chironamiddag eindigt om 17u. Wij zorgen voor een vieruurtje,
dus je hoeft geen eten of drinken mee te geven.

3. Bivak 2022
Dit jaar gaan we 9 dagen op bivak in Zandvliet en dit van maandag 1 augustus tot en met
dinsdag 9 augustus. De Sloepi’s gaan van vrijdag 5 augustus t.e.m. dinsdag 9 augustus.

a) Inschrijvingen en medische fiches
De inschrijvingen gebeuren opnieuw enkel digitaal. Je kan je kind(eren) inschrijven via het
online platform “Stamhoofd”. Om ons bivak concreet vorm te geven, is het belangrijk te weten
met hoeveel we op kamp gaan. Daarom vragen we om tegen zondag 19 juni in te schrijven
via volgende link: https://chiro-de-keten.stamhoofd.be/. Voor de Sloepi’s is het mogelijk nog
in te schrijven na het oefenkampje op 9 en 10 juli.
Ouders die nog vragen hebben over het bivak kunnen na de chiro op zondag 5 en 12 juni
langskomen bij de leiding.
Om mee te kunnen op bivak hebben we ook van al onze leden een medische fiche nodig. Deze
hebben jullie bij de inschrijving voor dit chirojaar al ingevuld op Stamhoofd. Omdat het belangrijk
is dat deze medische fiches correct zijn ingevuld, willen we vragen om deze nog eens extra na
te kijken en eventueel aan te passen.
Zoals ieder jaar hebben we ook van alle leden 2 zelfklevers van de mutualiteit nodig. Dit is
belangrijk in het geval we verzekeringsformulieren moeten invullen bij een ongeval. Zo kunnen

we problemen snel oplossen en komen we niet voor verrassingen te staan. Dit jaar vragen we
om jullie klevers mee af te geven aan het begin van het bivak, samen met de
identiteitskaart.
De prijs voor het bivak bedraagt € 110 per lid. Voor Sloepi’s is dit € 75 per lid. Vanaf het
derde kind krijg je een korting van € 12 op het totaalbedrag. Betalen kan enkel via
overschrijving via de inschrijving op Stamhoofd. Gelieve de betaling ook tegen 19 juni in orde
te brengen.
Enkel bij een geldige reden (bv. medische) wordt het geld terugbetaald indien jouw zoon
en/of dochter uiteindelijk niet kan meegaan.
Wil je kind er echt bijhoren op kamp, komt hij/zij best zo vaak mogelijk naar de chiro!

b) 1 augustus: bezoekdag
Maandag 1 augustus is opnieuw een ‘breng’dag, m.a.w. de kinderen komen met de
ouders/vrienden naar de kampplaats (er wordt dus geen bus voorzien). Als het niet mogelijk
is je kind naar de kampplaats te brengen, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de
afdelingsleiding van je kind.
We verwachten ouders, familie en vrienden vanaf 17u in Zandvliet (en niet vroeger). Je kan
dan al genieten van een overheerlijke barbecue. Om 20u wordt het bivakthema voorgesteld. Om
20u30 keren alle familieleden en vrienden terug huiswaarts. Alhoewel onze Sloepi’s pas
op kamp vertrekken op vrijdag 5 augustus (zij worden door ons die dag opgepikt aan de
chirolokalen) zijn ook zij samen met hun ouders van harte welkom op onze barbecue en op de
startdag van ons bivak. Meer info en de reisweg volgen later.

4. Spaaracties
Ook dit jaar willen we weer jullie hulp vragen voor verschillende spaaracties voor op bivak.
Houd gerust al jullie barcodes bij en bezorg deze aan de leiding.
- La
Lorraine
sandwiches:
codes
invullen
op
website
(t.e.m.
30/06):
https://www.lalorraine.com/picnic/nl/doneer-code
- Joyvalle melk: flapjes aan ons bezorgen (voor 15/07)
Alvast bedankt voor jullie hulp!

5. Uniform en kledingbib
Het bivak is meestal ook de ideale gelegenheid om het chiro uniform terug in orde te brengen.
Het uniform bestaat uit het blauwe chirohemd en de chirobroek of chirorok. Je kan voor de
aankoop van een chirohemd, -rok of -broek terecht bij de Chirowinkel De Banier, Bergstraat 34,
Heist-op-den-Berg.
Naast het uniform hebben we ook nog onze eigen t-shirt en trui die vrijblijvend zijn. Hiervoor
kan je terecht bij de afdelingsleiding na de chiro.
Wij vragen hier ook de medewerking van de ouders om er op te letten dat jouw zoon/dochter ’s
zondags in uniform naar de chiro komt (vanaf Rakwi’s is dit verplicht!)
Onze eerdere oproep dat we op zoek waren naar tweedehands uniformen was een groot
succes. Mede door deze inzameling en financiering van de Koning Boudewijnstichting
beschikken wij over voldoende chirokledij om van start te gaan met onze kledingbib.
Hiervoor kan je bij ons terecht op de infodagen over het bivak op zondag 5 en 12 juni (na de
chiro). Zo kan iedereen in tip top uniform mee op kamp vertrekken! Ook de leden die niet mee
op kamp gaan, maar hun uniform in orde willen brengen zijn meer dan welkom.

6. Belangrijke data
Zondag 5 en 12 juni 2022
Zondag 19 juni 2022
Zondag 3 juli 2022
1 t.e.m. 9 augustus 2022
Zondag 14 augustus 2022
20 en 21 augustus 2022

Infomoment bivak + kledingbib (na de chiro)
Zoelse Feesten (GEEN chiro)
Meespeeldag
Bivak Zandvliet
GEEN chiro
Chiroterras oud-leiding (chirolokalen)

De Chiro bedankt jullie voor jullie vertrouwen!
Chirogroetjes,
Leiding en VB’s

