KAMPDOEDIET 2022

V.U. Ellen Walravens
Terheugenstraat 21
1670 Bogaarden

Wist je dat:
… dit de laatste doediet is voordat we op kamp gaan?
… we binnen 34 dagen vertrekken?
… we hier 10 dagen lang plezier zullen maken?
… we dit in Dilsem Stokkem zullen doen?
… hier zo’n 20 000 mensen wonen?
… dit vier keer zoveel is als in Pepingen?
… we 145 km moeten rijden naar de kampplaats?
… de aspiranten dit met de fiets doen?
… dit zeven uur zal duren?
… het cijfer 7 voor geluk staat?
… je geluk zelf moet zoeken?
… wij gelukkig zullen zijn op kamp?
… dit komt door al het lekkere eten?
… de voedingsstof magnesium ervoor zorgt dat we ontspannen?
… je ook kan ontspannen door aan yoga te doen?
… er 10 verschillende soorten yoga bestaan?
… yoga in het Sanskriet ‘verenigen’ betekent?
… Sanskriet een Indo-Arische taal is?
… we ons in de Chiro ook verenigen?
… we dit via liedjes doen?
… wij ook op kamp zullen zingen?
… de leiding hier al naar uitkijkt?
… wij hier nu dan over zullen dromen?

Hey pagadders!
Hoe zot is dit wel niet! Binnenkort vertrekken wij samen op bivak. We gaan er een zot leuk kamp van maken.
Vergeet zeker jullie favoriete knuffel niet. Ook wat versiering voor onze kamer is steeds leuk. Schoenen met
plakkers zou het ons een beetje makkelijker maken, dan verliezen we al zeker geen veters . En voor het
zwemmen is het weer verplicht om iedereen zwembandjes aan te doen. Vergeten jullie deze niet mee te
nemen. Tellen jullie samen met ons af?
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Dag liefste pinkels!
We hebben nu al heel veel leuke zondagen gehad samen.
Weten jullie nog toen we naar de speeltuin gingen en daarna lekkere ijsjes hebben gegeten? Of toen jullie
allemaal op de Chiro fuif kwamen dansen?
Wij vonden het altijd super leuke zondagen!
Binnen een paar weken is het zo ver en vertrekken we eindelijk op kamp, JOEPIE! Wij kijken er al superhard
naar uit, jullie ook? We hebben hele leuke dingen op het programma staan, maar dat kunnen we natuurlijk
niet verklappen
Dit mogen jullie zeker niet vergeten meenemen:
- Een grote witte T-shirt die kapot mag
- Een prinsessenoutfit
- Kledij voor de doop
- Verkleedkledij in het thema tirol (bv een skibril, een skibroek, …)
- Jullie favoriete knuffelbeer
Heel veel kusjes en knuffels
Marte, Sarah en Fleur

Verdere info over het kamp zal in de WhatsApp groep gestuurd worden

Liefste Speelclubjongens

We zijn al weer mei‼ Wat ging ons jaar razendsnel voorbij?!
Wanneer de tijd zo snel passeert, weten we dat we ons rot
hebben geamuseerd.
Van dobberen op een meer tot ruiltocht in Pepingen.
Allemaal zo van die leuke chirodingen.
Kampen bouwen, vuur maken, zeepkisten bouwen en
dingen uitsteken die jullie eigenlijk niet mogen, hierin zijn
jullie een krak! Dat belooft voor bivak:)
Onze zondagen zijn geestig geweest, maar wacht maar op
ons kamp, want dat wordt een dik vet feest‼
10 dagen SPJ???? JOEPIEJééé‼
Begin al wat spullen te verzamelen van het lijstje achter in
de doediet als kampvoorbereiding en veel groetjes van jullie
leiding:)

PS: we laten in een berichtje weten welke extra verkleedkleren en spullen jullie nog mogen meenemen

Dag lieve speelclubmeisjes,

Binnen een klein maandje vertrekken we op chirokamp!!! Aaaaah zo spannend :)) Het voorbije jaar hebben
we jullie proberen klaarstomen voor kamp en dat is zeker gelukt. We zijn nu toch met 11 speelclubmeisjes
op kamp i.p.v. 10, iemand had zich mistelt
Hier zijn al een paar dingen die jullie zeker niet mogen vergeten mee te nemen op bivak:
-

Een witte t-shirt die vuil mag worden
Kleren die vuil mogen worden (voor de doooop)
Jullie mooiste hakken en een leuk kleedje
Verkleedkleding van een personage van like me (zoals bv.: Caro, Vince, Camille…)
Leuke versiering voor onze kamer

Wij kijken er al enorm hard naar uit! Hopelijk jullie ook.
Kusjes van jullie leiding, Alice en Ineke

Dag rakkertjes,

Niet meer lang en bivak 21-22 zal van start gaan. Hopelijk hebben jullie het
lijstje van de vorige doediet al goed gevolgd en zijn jullie voorbereid. Wij
staan alvast te popelen om het startschot te geven van alweer een
geweldig kamp. Zijn jullie er klaar voor?

Wat jullie nog nodig hebben tijdens kamp:
- trouwkledij ( die vuil mag worden;)
- een rok
- een goed humeur

Meer hebben jullie niet nodig, behalve één extra onderboek voor als de
andere kapot zou gaan.

Groetjes,
De rakker leiding

Vul deze liedjes aan met de woorden boven elk liedje. Kies dan je favoriete liedje van de
drie en oefen het tot je het vanbuiten kent! Dat zal zeker nog van pas komen bij de op
kamp.
HET BIVAKLIED
Gebruik de volgende woorden: bron, regen, raar, boot, samenspel, wereld
Leven op het ritme van de wind en van de zon,
zingen op de melodie van bos en beek en _____________.
Slapen met 't getrommel van de _________ op het dak,
ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op bivak.
Ieder die ons ziet kijkt ______,
wat niet kon, dat wordt hier waar.
Vreemd wordt vriend en klein is groot;
in onze ploeg valt geen een uit de _______.
Trek er mee op uit, breek grenzen open;
___________________ wordt teken om te hopen.
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan;
een nieuwe ____________ roept om door te gaan.

TUSSENDOORTJE
Gebruik de volgende woorden: trek, wachten, krab, vervelen, handje, tussendoortje
Gaan we ____________________________ spelen
___________________ is voor ons de pest
Wij willen ons niet ___________________________
Doe maar mee met al de rest
•

________________ klap…

•

kietelen…

•

teentje trap…

•

knijp en pits…

•

kopke _______________…

•

oortje _______________…

Liefste toppers

Binnenkort is het weer zo ver… KAMP!
We hebben al een leuk jaar achter de rug, maar kijken al lang uit naar dit hoogtepunt. We tellen hier al lang
naar uit en hopen jullie ook. We gaan hier trachten het beste kamp van de afgelopen jaren van te maken!
Hoe kan het ook anders na afgelopen kampen met bubbels een en raar beestje genaamd Corona. Dus na
enige tijd eindelijk terug een normaal kamp vol met de aller leukste activiteiten.
Ik ga naar Dilsen-Stokkem en neem mee:
-

Leger kleren
Een traditioneel schotse outfit
Een superhelden kostuum
Meisjes kledij
Versiering voor de tent naar keuze (is ook altijd welkom)

Wij kijken er alvast enorm naar uit, en hopen jullie ook.
Tot 2 juli jullie leiding,
Jimmy & Carsten

Beste tippertjes,

Het is bijna zover, binnen 45 dagen vertrekken we op kamp!!
Eerst en vooral willen wij zeggen dat we ongelofelijk trots zijn op de inzet die jullie hebben getoond voor
onze wafelverkoop. Doordat we zoveel verkocht hebben, zullen we zeer leuke dingen kunnen doen op kamp
en zullen we een onvergetelijke tweedaagse kunnen beleven! Zoals we beloofd hebben gaan we een cadeautje
geven aan de tito die het meeste dozen verkocht heeft. Met meer dan 50 dozen is Fien de winnaar, en mag zei
een mooie prijs verwachten op kamp. Ook toonden jullie vorige week dat jullie niet bang zijn om vuil en nat
te worden. Ziehier enkele sfeerbeeldjes van vorige zondagen:

Wat jullie zeker niet mogen vergeten mee te nemen op kamp:
-

Verkleedkleren in het thema Superhelden
Oortjes voor in je gsm
Camouflage kleren
Lange broek, lange kousen en pull met kap
Versiering voor de tent
(als er nog iets moet meegenomen worden, laten we het nog weten via whatsapp)

Kusjes

Dien, Zoë en Manou

Liefste kereltjes,
Het is bijna zover, nog even en we vertrekken op kamp. 10 dagen amusement, de
Limburgse bossen bewonderen en één worden met de natuur, smullen van het
culinaire hoogstand dat de kookouders ons vol liefde voorschotelen, we zullen
andere teisteren met onze fratsen en kattenkwaad en genieten van het goudkleurige
godennectar die jullie zullen bemachtigen in jullie nachtelijke queesten. Ook de taak
van het zwembad te maken rust dit jaar op onze schouders, we zullen man en vrouw
verbijsteren met ons subtropisch zwemparadijs. Er zal nog jaren lovend gesproken
worden over onze gekke avonturen op bivak 2022. Met andere woorden er staat ons
een prachtkamp te wachten. Om het door ons voorziene programma optimaal mee
te kunnen doen zijn er items die jullie zeker niet mogen vergeten.

-

-

Houthakkers kledij
Een overal
Een knuffel waar geen emotionele waarde
aan vast hangt
(ze mag dus kapot gaan)
Een kostuum of nette kleren (hemdje, das, …)
Versiering voor de tent
Cadeautje voor jullie leiding :p

Als je een hangmat hebt mag je die altijd
meenemen maar dit is zeker niet noodzakelijk.

Wij kijken er alvast naar uit om samen met jullie 10 dagen kamp te beleven!!!

XXX
Silke & Raf

Hey meiden
Even een kleine terugblik op een paar fantastische zondagen dit chirojaar…

verfspel met prachtige koppelfoto’s
zingen en dansen in de gietende regen

modderspelletjes met de kerels

cluedo

spaghetti a volonté

de schaatsbaan onveilig maken

fietstocht naar herfelingen met pannenkoeken

squid game à la chiro
tiptien/pinkel dag met echte chav chicks

Avondchiroooooo

onze top spaketi dankzij jullie geweldige inzet en motivatie

traantjes laten en lekker gehakt bakken

gelukkig waren deze dessertjes lekkerder dan onze befaamde marshmellow cake

overheerlijke chocoladefondue

plonsjes aan het kasteel van gaasbeek

Als we dit overzicht zo bekijken kunnen we maar 1 ding vaststellen: wat een leuke dingen hebben wij al
samen meegemaakt. Jullie zijn stuk voor stuk toppers en maken samen een geweldige tiptiengroep. Wij
willen jullie alvast bedanken voor de zalige zondagen en kunnen niet wachten tot we er met jullie op uit
trekken voor de 10 gekste dagen van het hele jaar!!

Voor we op kamp vertrekken willen we jullie vragen om zeker jullie fiets te checken, deze moet namelijk
tiptop in orde zijn voor onze tweedaagse (lichten, remmen, banden, …). Hieronder volgen nog een paar
dingen die jullie zeker niet in jullie valies mogen vergeten steken:

-

kleren die zo vuil mag worden dat ze in de vuilbak mogen
fietshelm/fluovestje/fietsslot
versiering voor de tent
snoepjes
jullie goed humeur

Verdere specifieke dingen zullen nog meegedeeld worden via whatsapp ☺

Kusjes en knuffels en tot heeeeeel binnenkort

Anna & Charlotte <3333333333

Dag lieve kinderen

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en dat gaat altijd gepaard met enerzijds een gevoel van
spijt, omdat het jaar al zo ver gevorderd is en er niet meer zo heel veel zondagen in het verschiet liggen.
Anderzijds ook met een gevoel van verwachting, hoop bijna, omdat we gezamenlijk uitkijken naar het
(tweede) hoogtepunt van het jaar (het eerste was uiteraard leefweek). Ons teerbeminde bivak! Ik kan al met
zekerheid zeggen dat dit kamp er eentje wordt om ú tegen te zeggen, daar zorg ik persoonlijk voor
Alhoewel ik eerlijk moet toegeven dat jullie het zelfs vaak zijn die ervoor zorgen dat ik een fantastisch
chirojaar en chirokamp heb gehad. Bij deze leek het me dan ook wel gepast om enkele topmomenten in de
verf te zetten. Dit jaar hebben we meermaals onze medemens getreiterd en belaagd met water, eieren en
saus, met soms een reactie die ervoor zorgde dat de adrenaline door ons lijf gierde. We hebben maakt dat
uiteindelijk niet alles beter? Ook herinner ik jullie graag nog eens aan ons uitstapje naar de zee, toen het
geen weer was om een hond door te jagen en we tegen beter weten in lagen te zonnekloppen op het strand
van oostende. Vervolgens is onze leefweek aan de beurt; ik heb geen flauw idee waar ik hier moet beginnen.
Hoe zalig was deze week heren. Ik vind het geweldig wat er ontstaat wanneer ge een week lang uw lichaam
tot het uiterste drijft en overleeft op een paar uur slaap, frituursnacks en belachelijk veel cara per dag. We
hebben allemaal gezien wat voor effect flunkyball heeft op onze groep: roan begon spontaan te blaffen,
ruben staarde zielloos voor zich uit en besloot daarna alles wat hij nog van waardigheid had spontaan de
vuilbak in te kieperen toen hij een acte de présènce hield in het midden van het geel lokaal, jannes haalde
dan weer zijn plezier uit luidkeels roepen en zingen en arthur was ongetwijfeld weer verdwenen was omdat
hij toerkes aan het lopen was door de chiro. Ook het organiseren van de cantus en de tour de france, om dan
’s ochtends de chiro weer om te toveren tot een kindvriendelijke omgeving vond ik geweldig om te zien. Om
een lang verhaal kort te maken; het jaar was al om van te smullen en ik beloof jullie plechtig dat we nog niet
alles hebben gezien, gedaan of gehoord. Maak jullie klaar voor het allerbeste kamp dat jullie ooit beleefd
zullen hebben, en geniet vooral van jullie laatste dagen als aspirant!
Jullie lieftallige leider/medelid,
Harold

Hooooi lieve aspirantjes<3
Voor sommigen onder jullie is dit het laatste kamp als lid dus we gaan er een onvergetelijke tijd van maken!!
Eerst en vooral gaan we een superleuke voorwacht hebben en zijn we nog even op ons gemak voor de rest
van de chiro aankomt (stilte voor de storm)
Om deze 10 dagen zo leuk te maken, mogen jullie deze dingen zeker niet vergeten:
-

Een bedje en slaapzak
Onderbroekjes
Lekkere snoepjes voor jullie leiding
Een hangmat of kampeerstoel om te chillen
Kleren die vuil mogen worden

om een andere essentiële outfit mee te nemen mogen jullie eerst even jullie hersencellen laten werken:

vergeet het antwoord zeker niet in je valies te steken!!
Kusjes en tot op de chiro met de velo xxxxxxxxxxxxxxxxx

Richtlijnen Bivak Dilsem Stokkem
2022
Bivakadres
Indien je wenst te schrijven naar jullie “schatjes”, gebruik dan het bovenstaande
adres met de vermelding:
Chiro Karreveld Pepingen t.a.v. X “(naam) - Groep”.
Adres : Kanaalstraat 6
3650 Dilsen-Stokkem
UNIFORMEN
Alle leden worden in piekfijn uniform (Short of rok, Rode Chiro-Tshirt, Chiro pull
of hemd) verwacht bij het afzetten van jullie kind op de kampplaats!! Zij zullen hun
uniform ook dragen als je hen komt halen.

BIVAKTHEMA
Elk jaar weer worden wij overrompeld met vragen en nieuwsgierige leden en ouders
die ons vragen wat het thema dit jaar is. Wel, laat het voor eens en altijd duidelijk
zijn: WIJ ZEGGEN DAT NIET. Ben je ontgoocheld in ons antwoord, geen paniek, wie
meekomt op bivak zal er dubbel en dik beloond worden op zijn lange wachten.

KEUKEN
Wij worden elk jaar weer verwend met een heerlijk menu tijdens ons bivak door de
kookouders. Dit jaar gaan mee: Greet, Staaf, Lucie, Bart, Liesbeth, Ben, Ann, Frank,
Germaine, Steven, Veerle, Thomas, Karen, Lobke, Mick en Mieke.
In ieder geval garanderen wij jullie een overheerlijk menu en wat de kookouders
betreft, in hun welslagen zijn zij alvast uitgenodigd om volgend jaar opnieuw mee
te komen.

VERTREK
Elk kind wordt afgezet op de kampplaats op 2 juli door de ouders. Leden worden
ten laatste om 12u verwacht!. Zij krijgen op de kampplaats een bonnetje om een
broodje pens te eten.
Dit jaar zal ook meteen deze dag onze bezoekdag plaatsvinden van 10 uur tot 14
uur. De kindjes worden afgezet de ouders kunnen dan meteen onze kampplaats
verkennen.

TERUGKOMST
Dit jaar zullen we terugkeren naar Beert met de bus op 11 juli. De kindjes mogen
dus opgewacht worden aan de Chiro.
Over het exacte uur van aankomst zal nog gecommuniceerd worden op de dag
zelf.

VALIEZEN
De valiezen breng je mee als je je kind afzet op de kampplaats. Gelieve een
rugzak, valies of sportzak te voorzien. GEEN plastiek zakken

IDENTITEITSKAART, KIDS-ID + KLEVERS MUTUALITEIT
Iedereen neemt zijn identiteitskaart of kids-ID mee. Voor diegene die geen hebben,
raden we hen aan zelf een kaartje te maken om mee te nemen.
Geef deze af als je op de kampplaats komt aan je leiding.

WAT STEEK JE IN JE VALIES
BELANGRIJK
 Mondmaskers (voor de zekerheid, eventueel voor op openbaar vervoer)
 Papieren zakdoeken
 Extra warme kleren
 Pet tegen de zon
 Zonnecrème
Slaapgerief
 Papi’s en Speelclub en Kwiks slapen binnen. Ze nemen een hoofdkussen,
bedovertrek en een slaapzak mee. Er zijn ter plaatse bedden.
 Pyjama (in de pure is uit de nature)

 Rakkers, Tito’s, Keti’s en Aspi’s slapen buiten in tenten. Zij moeten een veldbed
meenemen en hun slaapzak en hoofdkussen (eventueel ook een extra deken tegen
de kou).
 Knuffeldiertjes
Wasgerief
 5 handdoeken
 5 washandjes
 tandenborstel, tandpasta en bekertje
 zeep en shampoo
 borstel of kam
Schoeisel
 sloffen
 goede sportschoenen
 dichte schoenen
 reserve veters
Kledij
 10 T-shirts
 10 shorts
 10 paar kousen
 voldoende ondergoed (zeker bij de jongsten)
 5 lange broeken
 5 warme pulls
 regenjas
 badpak of zwembroek en badmuts
 badhanddoek
Allerlei
 voldoende zakdoeken
 wasspelden
 2 keukenhanddoeken met je naam erin.
 linnenzak voor je vuile was (geen diepvrieszakjes!!)
 schrijfgerief en schrijfpapier + postzegels
 adressenlijst of voorgeschreven etiketten (de leden krijgen elk 3 postkaarten)
 postzegels
 leesboeken of strips voor de platte rust (naam vermelden)
VOOR DE PAPI’S, SPEELCLUB EN RAKWI’S
 Kledij in het thema ‘Tirol’ voor de kinderfuif

VOOR DE KETI’S EN DE ASPI’S
 Fiets + fietsslot en fietsverlichting!
 Fietshelm (voor de veiligheid), dit geldt voor de keti’s en de aspiranten!!!
VOOR DE KETI’S
Dinsdag tussen 18u en 20u kom je je fiets afzetten aan de Chirolokalen, wij zorgen
dan dat deze op de kampplaats geraakt. Indien je zelf je fiets naar de
kampplaats kan brengen, mag dit zeker ook.
Trektocht/2-daagse
 Handige rugzak met twee schouderlinten
 Iedereen neemt ook een hoofddeksel mee (petjes/hoedjes)
 Fluovestje
 Brooddoos
 Drinkbus
Medicijnen
Indien je vermeld hebt op de reeds afgegeven medische fiche dat je kind medicijnen
dient te gebruiken, geef je deze ook mee. Gelieve deze af te geven aan de leiding
op de kampplaats. Zij zullen op hun beurt de mensen van de EHBO in kennis
brengen.
Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds
Zoals reeds vermeld dient iedereen twee kleefbriefjes van het ziekenfonds (die heb
je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek), gelieve deze ook af te geven
aan de leiding op de kampplaats.
Wat laat je zeker thuis
 Nieuwe kledij en waardevolle spullen (radio’s, computers, juwelen, liefkes, ...) en
een overdreven snoepzak.
 het slechte weer en slecht humeur
 geld
 GSM’s
Opmerking
Zorg dat je kleding en dergelijke zoveel mogelijk op naam getekend zijn,
anders vinden we moeilijk de eigenaar terug! Kijk bij het openleggen van de
verloren spullen eens of er niets van jou tussen zit.
Wij zullen de verloren voorwerpen openleggen de eerst volgende zondagen
dat we Chiro mogen geven, wat daarna overblijft gaat naar spullenhulp.

Tussenkomst ziekenfondsen
Zoals u misschien weet betalen de meeste mutualiteiten een deel van het
kampgeld terug.
Dit is aan te vragen via het e-mailadres! chiro.karreveld.pepingen@gmail.com

Teken
De kleinsten zullen elke dag worden gecontroleerd op teken, Indien er leden
met tekenbeten zijn zal na het kamp de leiding de ouders verwittigen.

Bussen
Onze vervoerskosten worden ondersteund door het gemeentebestuur van Pepingen.

AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT!
Een aantal jaar geleden hadden we tijdens ons bivak last van luizen bij de kinderen. Daarom willen
we alle ouders nadrukkelijk vragen of om je kinderen preventief te controleren op luizen en indien
nodig ook te behandelen vooraleer de start van het kamp. Hieronder vind je de belangrijkste
informatie over luizen.

Iedereen kan hoofdluis krijgen
Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niks te maken met vies of schoon zijn.
Een luis gaat lekker op jouw hoofd zitten. Voor de gezelligheid komt er later nog een luis bij. Ze krijgen
kinderen, en ineens zit je hoofd vol kriebelende beestjes. En die beestjes kunnen van jouw hoofd
weer heel makkelijk naar een ander hoofd wandelen. Als je aan het spelen bent, bijvoorbeeld. Op die
manier kan heel snel je hele groep hoofdluis krijgen. En je vader, je moeder; iedereen bij jou thuis.
Daarom is het belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg te krijgen.

Wat is hoofdluis?
Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Nog kleiner dan een mier. Hij zuigt een beetje van jouw
bloed op en verandert dan van kleur. Dan wordt hij roodbruin. Hoofdluizen zitten vaak in het haar
achter je oren, in je nekhaar of onder je pony. Ze leggen veel eitjes. Die noemen we neten. Uit die
eitjes komen weer nieuwe hoofdluizen. En die leggen ook weer eitjes, dus er kunnen snel veel luizen
komen. Neten zien eruit als witte stipjes. Ze zitten op het haar, dichtbij de hoofdhuid.

Hoe weet je of je hoofdluis hebt?
Als je nog maar een of twee luizen hebt, merk je meestal niks. Maar als er meer komen, krijg je vaak
erge jeuk. Je kunt ontdekken of je hoofdluis hebt door je haar met een speciaal kammetje te kammen
boven een wit vel papier. Als je luizen hebt, vallen ze uit je haar op het papier.

Hoe krijg je hoofdluis weg?
Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen door iemand. Elke dag, twee weken
achter elkaar. Dat moet met een kam waarvan de tanden dicht op elkaar staan, anders glippen de
luizen ertussendoor. De eitjes van de hoofdluis, de neten, zijn het moeilijkste weg te kammen. Die
plakken namelijk aan je haar. Maar ook die moeten allemaal weg, anders komen er weer nieuwe
luizen. Als je haar met azijn natgemaakt wordt, laten de neten los. Je kunt een shampoo of lotion
tegen luis gebruiken, maar dan moet je nog steeds elke dag goed kammen. Je vind deze shampoo bij
de apotheker.

Indien u kind hoofdluizen heeft, meldt dit dan aan de leiding!
Dank jullie wel!
De leiding

KALENDER
Juni:
Geen Chiro door de examens
en kampvoorbereidingen

Juli:
-

02/07 t.e.m. 11/07 bivak
17/07 geen Chiro
24/07 geen Chiro
31/07 geen Chiro

Augustus:
-

07/08 Chiro
13/08 Barbecue
14/08 Chiro
21/08 Chiro
28/08 geen Chiro

September:
-

04/09 Chiro
11/09 Chiro
18/09 overgang
25/09 Chiro

