
Chiro Jow presenteert: 
Bivak 2016 te Dilsen-Stokkem 

 
  

 
 

Olle Joare in de zomer zin we were up de boane 
 

Het bivak es de max, tien doagn up gank met ol de moatn. 
 

Ne chirowiet in aktje es up zich een fenomeen 
 

Mo zi je van Chiro Wervik stoa je direct up nr. 1 
 
 

We zin de JOW! Chiro leute brigade 
 

De zundagnoene zin w’ in vulle form. 
 

We doen de JOW! Chiro sjikke parade 
 

Tmeug rein, tmeug waain, ’t meug gietn en ’t meug zelfs stormn. 
 

 
  

 
 
 
 

 

 



 
 
Waar? 
 
Jeugdvakantiecentrum Schootshei 
Kanaalstraat 6 
3650 Dilsen-Stokkem (Rotem) 
 
Wanneer? 
 
• Voor speelclub t.e.m. keti’s: van zondag 31 juli tot en met woensdag 10 augustus 2016. 
• Sloebers vertrekken op woensdag 3 augustus tot en met woensdag 10 augustus 2016. 
• De aspi’s (de groep fietsende sportievelingen) vertrekken al op donderdag 28 juli 2016 en keren ook terug 

woensdag 10 augustus 2016. 
 

Hoe gaan we erheen? 
 
We reizen met het openbaar vervoer, dit wil zeggen trein en bus.  
Enkele dagen eerder vertrekken de aspiranten met de fiets. 
 

Prijs? 
 
• De speelclubbers, rakwi’s, tito’s, keti’s en de aspiranten betalen elk € 140.  
• Sloebers betalen slechts € 110. 
• Wie gratis reist met de trein krijgt een korting van € 7,50. 
• Bivaksparen: het gespaarde bedrag wordt afgetrokken bij betaling. 
• We willen er ook op wijzen dat heel wat ziekenfondsen een deel van het kampgeld terugbetalen.  

De hoofdleiding zorgt voor een attest voor iedereen. Dit krijg je na het kamp, hetzelfde geldt voor de 
fiscale attesten. 

 

Betaling? 
 
• Overschrijving: Je schrijft het bedrag over op de Chiro rekening: BE 09 001-5692135-57 

Met volgende mededeling:  
Naam + voornaam – afdeling – bivak ‘16. 
De inschrijvingen gebeuren enkel via overschrijving! 
 

• Omwille van verschillende reservaties (bv. trein, bus,…) is het voor ons belangrijk het exacte aantal 
deelnemers te kennen tegen 4 juni. Wie zich toch later inschrijft, zal niet meekunnen.  
Wie uiteindelijk toch afhaakt zonder goede reden zal het volledige bedrag niet terugkrijgen. Wij hebben op 
dat moment namelijk al verschillende kosten moeten maken. 
 

 

Begeleiding? 
 
Zoals elk jaar kunnen de leden terug rekenen op een enthousiaste leidingsploeg die er samen met de kookploeg 
een onvergetelijk bivak van zullen maken. 
Kampleiding: Kenneth Hoornaert (0475/71.65.15), Robbe Verschuere (0471/76.08.60) en Lenny Hoornaert 
(0474/33.83.67). 
 
 

Meer Info? 
 
Heb je toch nog vragen, stuur dan een mailtje naar info@chirojow.be met je vraag. Wil je graag een huisbezoek 
van de leiding omdat je heel wat vragen hebt of omdat je kind voor de eerste keer meegaat op bivak? Dat kan 
ook door een mailtje te sturen naar ons e-mailadres of de leiding in kwestie aan te spreken. 
Meer info ook bij de kampleiding of groepsleiding. Bel gerust! 
 


