Beste chiroleden en -ouders
Het is bijna zover: het veelbelovende bivak 2017 staat voor de deur!
Enkele heel belangrijke data en mededelingen nog even op een rijtje:
Zondag 09/07:

VERTREK KETI’S EN ASPI’S
De keti’s en aspi’s vertrekken op voorkamp; vertrekuren en momenten van
fietscontrole worden/werden meegedeeld door de afdelingsleiding.

Maandag 10/07:

BINNENBRENGEN BAGAGE
Op deze avond wordt tussen 19u en 20u de vrachtwagen gevuld met de bagage van
IEDEREEN die meegaat op kamp (ook van de pinkels, keti’s en aspi’s).
De fietsen van de tito’s worden ook op deze avond binnengebracht.

Dinsdag 11/07:

VERTREK SPEELCLUB, RAKWI’S, TITO’S
Tussen 13u30 en 13u45 verzamelen we aan het station van Drongen om met de trein te
vertrekken richting de fantastische kampplaats in Poperinge!

Vrijdag 14/07:

VERTREK PINKELS
De pinkels verzamelen ook tussen 13u30 en 13u45 aan het station van Drongen.

Vrijdag 21/07:

TERUGKOMST IEDEREEN + AFHALEN BAGAGE
Zonder vertraging komen we moe maar voldaan aan in het station van Drongen op perron 2
om 14u51. De bagage kan aansluitend opgehaald worden aan onze chirolokalen.
Hierbij doen we een oproep aan geëngageerde ouders die willen meehelpen met het uitladen
van de vrachtwagens aan onze chirolokalen (tegen 13u30 à 14u indien de rit vlot verloopt);
graag een mailtje naar info@chirotiejamo.be ten laatste op 10 juli als je zin/tijd hebt om een
handje te helpen. Alvast heel erg bedankt!

Info ter aanvulling/herinnering
> Wie het kampboekje met verdere informatie niet meer terugvindt: de online versie is terug te vinden via
http://chirotiejamo.be/praktisch/kamp. Kleine correctie onder ‘Bagage – slaapuitrusting’: er moet geen
dekbedovertrek meegenomen worden, wel een hoeslaken (enkel voor de jongste drie afdelingen).
> Af te geven in een envelop aan de afdelingsleiding bij het binnenbrengen van de bagage of bij vertrek aan het
station: zakgeld en identiteitskaart (en twee klevertjes van de mutualiteit) en graag in een aparte envelop of
gewoon los (wij bewaren het allemaal samen in een doosje) ook buzzypas of busabonnement meegeven indien je
kind dit bezit. Vergeet ook niet eventuele medicatie (met duidelijk vermelding naam, afdeling, hoeveelheid en
frequentie van inname) af te geven.
> Naast gsm’s blijven ook fidget spinners en soortgelijk speelgoed thuis.
> Eventuele specifieke verzoeken (bijv. verkleedkledij) worden nog per mail meegedeeld door de afdelingsleiding.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking.
We zijn ervan overtuigd dat we er samen met jullie kinderen een onvergetelijk chirokamp van zullen maken! 
Vele chirogroetjes
Judith, Lisa, Lore, Kilyan, Simon, Hannah, Helena, Lotte, Manou, Vincent, Emmie, Fran,
Arthur, Felix, Zephir, Isa, Jonas, Kwinten, Noémie, Ruth, Willem, Yana, Glenn, Niels.
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