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Beste Chiroleden en ouders, 
 

Nu dat de breugelfeesten achter de rug zijn en de examens voor de deur staan, is er nog maar één ding dat telt. 
Het Chirokamp. Het hoogtepunt van een heel Chirojaar. Ook dit jaar zullen we volgens onze oude gewoonte weer 
10 dagen naar de Ardennen trekken. We slaan onze tenten op in Han-Sur-Lesse van 7 tot 17 augustus 2022. Om 
ervoor te zorgen dat iedereen genoeg en het juiste eten krijgt, dat er genoeg tenten gehuurd zijn, dat de leiding 
weet wat voor een grootse activiteiten ze in elkaar kunnen steken enzovoort, is het belangrijk dat uw zoon en/of 
dochter ingeschreven geraakt. 

 
Zaterdag 25 juni vindt de inschrijvingsavond voor het kamp plaats. Deze gaat door aan de lokalen van 19.00 uur 
tot 21uur. Er zal die avond ook tijd zijn om te praten met de leiding over het kamp. De Wielevelder met alle info 
over het kamp wordt dan ook uitgedeeld. De inschrijvingsavond is verplicht voor de ouders van leden van jong. 
Kan je die avond echt niet komen, dan kan je je uiterlijk tot 27 juni inschrijven via de link maar we benadrukken 
graag het belang van aanwezigheid. Indien u niet komt laat u dit best even weten aan de afdelingsleiding, zo 
hebben zij een overzicht. Alle leden moeten zich verplicht inschrijven via de link (ook als je naar de 
inschrijvingsavond komt). De medische fiche moet ook ingevuld afgegeven worden op de inschrijvingsavond of 
in de brievenbus van de chiro/Joke Kellens (Halmenhoek 2 2820 Bonheiden) worden gestoken. 

 
Er zullen die avond ook tweedehands Chiro-uniformen worden aangeboden. Voor een broek/trui is het €5 en 
voor t-shirt/kousen is het €2. Wie thuis nog oude uniformen (broeken, t-shirts, truien, hemden) heeft liggen, mag 
deze altijd op een zondag aan de leiding geven, dan verkopen wij ze door. Een nieuw Chiro Muizen t-shirt kan u 
ook aankopen aan €6,5/stuk. 

 
Wat breng je mee? 

- De ingevulde medische fiche van elk kind dat meegaat 
- Een ingevuld strookje rond privacy en kampfoto’s per kind (zie achterkant brief) 

 

Prijs per afdeling: 
Indien je cash wenst te betalen, breng je het geld, liefst gepast, mee naar de inschrijvingsavond? Je kan het ook 
rechtstreeks overschrijven op het rekeningnummer van Chiro Sint-Lambertus Muizen BE41 7512 0259 1210 met 
vermelding ‘kampgeld Voornaam Achternaam Afdeling’. Heb je meer kinderen in de Chiro, dan mag je natuurlijk 
alles tegelijk gepast betalen of storten. Aangezien we iedereen de kans willen geven om mee te komen op kamp 
werken we met een variabele prijs. 

 

 
Groetjes en hopelijk tot dan, 

De leidingsploeg 

Wij trachten de kostprijs steeds zoveel mogelijk te drukken en willen zeker niet dat hier een financiële drempel 

ontstaat. Wij kunnen steeds naar de beste oplossing zoeken indien dit bedrag te hoog zou zijn. Onze VB Joke 

Kellens (joke.kellens@chiromuizen.be of 0472/53.34.06) helpt je graag in alle discretie verder. 
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[Privacy] 
 

Vanaf 25 mei 2018 is de privacy-wetgeving (GDPR) veranderd. Dit betekent dat er voor ons ook wel wat 

verandert. Onder andere zullen wij anders moeten omgaan met het gebruik van de foto’s die op 

chiroactiviteiten (zoals onder andere het kamp) worden genomen. Hiervoor moeten wij nu uitdrukkelijke 

toestemming krijgen om deze te gebruiken en moeten we ook vermelden waar deze gebruikt kunnen worden. 
 

De foto’s die wij op kamp nemen, zullen gebruikt worden in de diavoorstelling die ergens eind oktober zal 

plaatsvinden, waarna iedereen een kopietje van de foto’s kan aankopen. Daarnaast kunnen deze foto’s ook 

gebruikt worden op onze website (chiromuizen.be), facebookgroep (Chiro Muizen), in ons ledenblad 

(Wielevelder), het parochieblad of via mail. 
 

  -        - 

Chiro Muizen mag foto’s nemen én gebruiken van mijn kind voor de opgesomde doeleinden 

☐ Akkoord 

☐ Niet akkoord 
 

Naam van kind Handtekening ouder + datum 
 
 
 

…………………………………………………………….. ………………………………………….. 
 

  - - 
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