
Beste ouders 

Zoals eerder aangekondigd, volgt hier de brief met prak8sche informa8e over de uren van 
vertrek, aankomst en de bagage. 

Voor de jongste leden (Biekes, Sloebers en Kwiks) 
- Vertrek: op vrijdag 24 juli vertrekken we met de bus om 10u30 ’s ochtends s8pt op de 

parking van De Knipoog Dorp (Kloosterstraat 14, Rijmenam). Daarom zouden we 
willen vragen om zeker tegen 10u aanwezig te zijn! 

- Aankomst: op dinsdag 28 juli vertrekken we omstreeks 17u30 in Leffinge terug naar 
huis. De verwachte aankomst is om 19u30. Voor de leden de bus opstappen krijgen ze 
nog een lekkere kom soep te eten! 

- Bagage: de bagage kan op 2 manieren mee naar de kampplaats. 
o Op de bus 
o Op de camion: indien gewenst is er de mogelijkheid om de bagage mee te 

geven op de camion. U kan deze binnenbrengen op donderdag 23 juli tussen 
16-18u op de chiro (Heidestraat 1, Rijmenam). Respecteer ook zeker de regels 
omtrent social distancing bij het brengen van de bagage. 

o Kenmerk zeker elke koffer, slaapzak, rugzak die uw kind meeneemt! 

Voor de oudste leden (Tippers, Tip10’s en Aspi’s) 
- Vertrek: op vrijdag 24 juli worden de leden om 15u aan de chirolokalen verwacht 

(Heidestraat 1, Rijmenam). 

- Aankomst: de Tippers en Tip10’s komen onder begeleiding van enkele leidsters met 
de trein op zondag 2 augustus naar huis. Zij kunnen afgehaald worden tussen 15-16u 
aan de achterkant van het sta8on van Mechelen. 

- Aankomst Aspi’s: de Aspiranten blijven tot 4 augustus helpen op nawacht samen met 
de leiding. Nadien komen zij onder begeleiding van hun leidsters ook met de trein in 
de vroege avond naar huis. De Aspi’s communiceren zelf naar hun ouders het 8jds8p 
van aankomst. 

- Bagage: de bagage van de oudste groepen wordt geregeld als volgt: 
o Op donderdag 23 juli kunnen jullie een koffer binnenbrengen op de chiro 

tussen 16-18u met de bagage voor de laatste 5 dagen op de kampplaats. 
o Voor de periode van 24-28 juli op de chiro nemen de leden een trekkersrugzak 

mee met daarin hun bagage. Zorg ervoor dat dit compact is, want alles wat je 
meeneemt, moet je zelf kunnen dragen (buiten veldbed)! 

Indien u nog vragen hee], aarzel niet om de leiding of volwassen begeleidster Marieke te 
contacteren! De gegevens staan vermeld op onze website www.chirorijmenam.be .

http://www.chirorijmenam.be

