
 

 

 

Als je ’t mij vraagt: 

Chiro 
Chiro Sint- Agnes 

Stekene 

Beste ouders en lieve leden! 
 
 
Het duurt niet zo heel lang meer tot de zomervakantie er weer is. Dit 

staat natuurlijk gelijk aan ons jaarlijks BIVAK!  Dit jaar trekken we 

richting Mol ook wel gekend door het bekende Zilvermeer. Mol is zoals 

jullie allen wel weten gelegen in de Antwerpse Kempen . We gaan er 

samen van 21 juli tot 31 juli 2020 weer de mooiste tijd van maken want 

geeft toe: “bivakherinneringen staan eeuwig in het geheugen gegrift!” De 

pinkeltjes komen 24 juli toe. De communicatie rond dat vertrek zal 

gebeuren via onze lieftallige pinkelleidsters.  

Onze aspiranten zullen per fiets vertrekken op 

19juli. De tip-10’s mogen de benen insmeren want zij krijgen een dagje minder om Mol te bereiken. Zij 

vertrekken 20juli. Wat betreft de uren van dit vertrek kan u zich richten tot de leiding van deze groepen.  

De Speelclub, kwikken en tippers vertrekken met de bus op 21juli. Later zullen via het Wadoemenouke 

de uren bekend gemaakt worden.  

Bezoekdag 

Schrijf alvast in jullie agenda dat het op zondag 26 juli bezoekdag is. Meer info volgt nog. Wij roepen 

iedereen op om zoveel mogelijk te ‘carpoolen’ of het uitstapje naar onze bezoekdag met de fiets te 

plannen. Het parkeerterrein is vrij beperkt en zal geen plaats bieden voor alle auto’s. Wij willen tevens 

op voorhand meedelen dat er geen kinderen later worden gebracht of vroeger van kamp worden 

gehaald. Dit jaar en ook ieder jaar is  en blijft ons motto ‘samen uit, samen thuis.’ 

 

De prijs 

De prijs van dit bivak bedraagt € 150, uitgezonderd voor de pinkels die € 110 betalen. Dit bedrag dient 

voor 1 juli 2020 gestort te worden op het rekeningnummer met vermelding van de voor- en 

achternaam van je dochter(s): 737-6233650-85.  

Indien u meerdere dochters hebt die actief zijn in onze Chiro, mag u per dochter 5 euro van het totale 

bedrag aftrekken. U heeft ook de mogelijkheid om het geld te storten in twee schijven van €75. De 

eerste schijf dient u te betalen uiterlijk tegen uiterlijk 1 juni 2020. De tweede en laatste schijf dient u 

tegen uiterlijk 1 juli 2020 te betalen.  

Overschrijven vanuit Nederland kan via het rekeningnummer: BE89 7376 2336 5085 

 

iSI+ kaarten of KIDS ID 

De iSI+ kaarten of KIDS ID, worden bij vertrek opgehaald door de leidsters. De kinderen ouder dan 12 

jaar nemen hun identiteitskaart mee. Iedereen moet ook twee gele klevers meenemen. Deze worden bij 

vertrek afgegeven aan de leiding ter bewaring. Vergeet dit zeker niet. 

 

Verdere info 

Meer info over vertrek, valiezen, bezoekdag… krijgen jullie via de zomereditie van het Wadoemenouke 

dat enkele weken voor het kamp aan jullie dochters wordt bezorgd. Tot slot willen wij er op wijzen dat 

kinderen die verplichte medicatie moeten innemen, in het bezit moeten zijn van een toestemming van 

de huisarts. Indien we niet over een ondertekende toestemming of bewijs beschikken, mogen wij geen 

medicatie toedienen. Voorzie daarbij een duidelijke omschrijving van de wijze waarop we het medicijn 



 

 

 

Als je ’t mij vraagt: 

Chiro 
Chiro Sint- Agnes 

Stekene 

moeten toedienen en de tijdstippen. Ook al weet u dochter hoe het 

moet, wij zijn ook graag op de hoogte. 

 

Wij kijken er alvast naar uit, wij hopen jij ook?  

 

Met vriendelijke groeten, 

De leidsters 
 

Ina, Laura, Lotte, Emma, Marthe, Aagje, Liesje, Lara, Stephanie, Alien, 

Justine, Caro, Lotte, Emma, Hanne, Heleen, Louise, Irin, Rani, Amely, 

Florence, Lauren, Katelijne en Lize 

 

 


