Chiro Sint-Filippus Jongens Schoten
Beste ouders,
Langzaam maar zeker komt het kamp eraan. Bij het ontvangen van deze brief zal u waarschijnlijk de
afdelingsleiding van uw zoon (of zonen) eerstdaags (of op dit eigenste moment) mogen verwelkomen
om te vragen of ze mee op kamp gaan. (Het hoogtepunt van het jaar)
Dit jaar zetten we onze tenten recht aan de Nederlandse grens, meer bepaald in PELT, in de provincie
Limburg. Een wondermooi kampterrein met een geweldig uitzicht. We vertrekken op woensdag 10
augustus, uur en plaats wordt nog meegedeeld door de afdelingsleiders (Binkels vertrekken zondag 14
augustus om 8u30). Voor de oudste 3 afdelingen is er een aparte regeling omdat zij eventueel met de
fiets op kamp gaan. Op zaterdag 20 augustus rond 14u vertrekken we terug naar Schoten. Aankomst
verwachten we tussen 17u00 en 17u30.
Alle praktische informatie over het bivak vind je terug in het Bivakfluppeke dat de afdelingsleiding in de
bus is komen steken (of dit in de nabije toekomst zal doen tegen eind mei). Als je aan iets twijfelt of
meer informatie wilt hebben over iets, aarzel niet om iemand van de leiding of de Volwassen
Begeleiders te contacteren.
Indien uw zoon mee op kamp gaat, wat hopelijk zeker het geval is, mogen we dan vragen om het bedrag
over te schrijven op rekeningnummer BE57 7895 7221 4435 voor 15 juli, met vermelding van
‘inschrijvingsgeld kamp’ gevolgd door de naam van uw zoon.
Het bedrag om mee te mogen gaan bedraagt:
•

€ 135 voor sloebers, rakkers, toppers, kerels, aspiranten

•

€ 90 voor binkels

•

€ 5 korting voor de tweede, derde zoon die meegaat (niet geldig voor ‘binkel-broers’)

Verder willen we vragen om de medische fiche in te vullen en te voorzien van twee klevertjes van de
mutualiteit en ons te voorzien van 1 pasfoto.
We doen bij deze ook nog een kleine oproep naar de ouders en sympathisanten om mee te gaan op
NAWACHT. De nawacht is zaterdag 20 augustus. Zij die meegaan op nawacht worden om 8 uur op de
jongenschiro verwacht. Wilt u tenten opzetten en mee afbreken, aarzel dan niet om een mailtje te
sturen naar de Volwassen Begeleiders of groepsleider. Uw hulp zal zeker geapprecieerd worden.
Alvast bedankt en tot in de Chiro

De leidingsploeg

