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Beste leden en ouders 

 

Joepie, het is eindelijk weer zo ver, het Chirokamp staat voor de deur!  

Voor we op kamp gaan, willen we jullie wel nog de nodige informatie meegeven. Zo kunnen we vlot op 
kamp gaan deze zomer. 

 

Wanneer gaan we op kamp?  

Deze zomer vertrekken de jongens als eerste op kamp, namelijk van woensdag 21 tot zaterdag 31 juni. 
De meisjes gaan van zaterdag 31 juni tot dinsdag 10 augustus. 

 

Waar gaan we op kamp? 

Het kamphuis dat we dit jaar 20 dagen op stelten zullen zetten, is gelegen in Westmalle en heet Sint 
Jansburg. Je kan het al eens bekijken via hun site: https://sint-jansburg.be/nl/  

 

Wat kost dat? 

Het kamp kost dit jaar 125 euro, 75 euro vanaf een 3de kind. Het geld is over te schrijven naar de 
rekening van de Chiro, BE95 7512 0134 4758. Extra informatie over de betaling is te vinden op het 
inschrijvingsformulier. De leiding zal vragen om extra zakgeld mee te nemen voor activiteiten op kamp, 
postzegels en brieven. Dit wordt nog door de leiding meegedeeld.  

 

Inschrijven  

Dit jaar gaan de inschrijvingen er anders uitzien dan gewoonlijk. We komen niet bij iedereen thuis op 
bezoek. Inschrijvingen kunnen gebeuren via een Google formulier, te vinden op onze facebook pagina, 
site of je kan de link vragen aan de leiding. Indien je toch liever hebt dat de leiding eens langs komt 
voor wat extra uitleg, dan kan je dit vermelden op het formulier. Zo kunnen we toch nog corona-proof 
passeren. Vergeet zeker niet op het einde op verzenden te klikken, anders wordt de inschrijving niet 
doorgestuurd naar ons. Het inschrijven gaat maar voor 1 kind tegelijkertijd, zo gaan we foute 
inschrijvingen proberen vermijden. Inschrijven kan tot zondag 27 juni. 

 

Kampinfoavond 

Voor wie toch nog wat vragen heeft over het kamp is er een kampinfoavond. Deze zal doorgaan op 
vrijdag 21 mei. De kampinfoavond begint om 20h en zal online plaatsvinden via volgende link:  

https://us02web.zoom.us/j/86763029089?pwd=UnRUMGl6SUZJVmdqVXBGN3BvNU5rQT09  

Laat ook aan de leiding weten dat je naar de kampinfoavond komt, zo kunnen we kijken of iedereen al 
aanwezig is.  

 

 

 
Veel Chirogroeten en blijf gezond!  

De leiding van Chiro Hemo Opstal 
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