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Beste Chiroleden en ouders,
Het einde van het jaar nadert en dit betekent dat dé Chiroactiviteit der Chiroactiviteiten
in zicht is: Het kamp in Bohon! Om te weten hoeveel bedjes een dak – beter gezegd
tentzeil – boven zich moeten hebben, hoeveel buikjes er gevuld moeten worden en
hoeveel balken we aan elkaar moeten sjorren in de keukentent, kan je je binnenkort
inschrijven voor het geweldige kamp!
De inschrijvingsavond zal er dit jaar iets anders uitzien voor jong & oud. Voor de leden van
jong kiezen we voor de inschrijvingsavond aangezien dit contactmoment met ouders een
grote meerwaarde is voor de leiding van de jongere leden. Voor oud kiezen we dan weer
voor een online inschrijving, indien u toch een contactmoment wenst met de leiding kan u
hen persoonlijk contacteren om een moment af te spreken op de inschrijvingsavond.
De deadline voor de inschrijvingen is 28 juni.

Leden van jong:
De inschrijvingsavond zal zaterdag 26 juni plaatsvinden. Deze gaat door aan de lokalen
van 17.00 uur tot 20u30. Om de avond coronaproof te laten verlopen werken we met
tijdsloten waardoor we er voor kunnen zorgen dat er steeds een beperkt aantal ouders
samen op de Chiro aanwezig zal zijn. Via de volgende link kan je een tijdslot reserveren
bij de leiding door de juiste groep aan te duiden en hierna een van de beschikbare
tijdsloten te kiezen. Indien je meerdere kinderen moet inschrijven reserveer je voor elk
kind een apart tijdslot bij de juiste groep.
Wat breng je mee?
- Een ingevulde medische fiche van elk kind dat meegaat
- Twee kleefbriefjes van de mutualiteit per kind
Wie niet aanwezig kan zijn op de inschrijvingsavond om een lid van jong in te schrijven
mag inschrijven zoals de leden van oud.

Leden van oud:
Voor de leden van oud werken we niet met een vaste inschrijvingsavond. Wie dit
contactmoment wenst met de leiding om wat meer info te krijgen of enkele vragen te
stellen kan hun steeds persoonlijk contacteren om een moment af te spreken op de
inschrijvingsavond.
Leden van oud dienen hun kampinschrijving eerst te registreren via onderstaand
formulier. De medische fiche kan gedownload en afgeprint worden via onze website. De
ingevulde fiches en kleefbriefjes kunnen in de brievenbus aan het Chiro-terrein (Heerweg
8) gedeponeerd worden, of mogen via de post verstuurd worden naar Joke Kellens,
Halmenhoek 2, 2820 Bonheiden. Schrijf hierbij duidelijk op de fiche in welke groep het lid
zit, dit mag ook op de envelop. Hiervoor is de deadline ook 28 juni.
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Kampdata en prijs per afdeling:
De kampdata voor elke groep kan u hieronder terug vinden.
Startdatum
Ini-mini’s & Mini’s

Einddatum

Woensdag 4 augustus Woensdag 11 augustus

Speelclub Meisjes,
Zondag 1 augustus
Speelclub Jongens,
Kwiks, Rakkers, Tippers & Toppers

Woensdag 11 augustus

Tip-10’s & Kerels

Zaterdag 31 juli

Woensdag 11 augustus

Aspi’s, Leiding & Koks

Woensdag 28 juli

Donderdag 12 augustus

We werken dit jaar opnieuw met een variabele kampprijs, een vrij te kiezen kostprijs
tussen een minimum en een maximum bedrag. Zo betaalt u als ouder voor het kamp wat
haalbaar is voor u en hopen wij toch iedereen mee op kamp te hebben. We willen zeker
niet dat er een financiële drempel ontstaat. Moest dit voor u dus toch moeilijk haalbaar
zijn, dan zoekt onze VeeBee Joke graag samen met u in alle discretie naar een oplossing.
Neem gerust contact met haar op: joke.kellens@chiromuizen.be of 0472/53.34.06

Afdeling
Ini-mini’s, Mini’s
Speelclub Meisjes,
Speelclub Jongens,
Kwiks, Rakkers Tippers,
Toppers, Tip-10’s, Kerels
Aspi’s, Leiding, Koks

Minimum Prijs
€110

Maximum Prijs
€160

€125

€175

€130

€180

Wist u dat, de kampkost van uw kinderen tot 14 jaar fiscaal aftrekbaar zijn in uw
personenbelasting? De fiscale attesten van het afgelopen kamp plaatsen we steeds
rond mei op onze website.
Indien je cash wenst te betalen, vragen we je dit gepast mee te brengen naar de
inschrijvingsavond. Je kan het ook rechtstreeks overschrijven op het rekeningnummer van
Chiro Sint-Lambertus Muizen BE41 7512 0259 1210 met vermelding ‘kampgeld +
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Voornaam Achternaam + groep’. Heb je meer kinderen in de Chiro, dan mag je natuurlijk
alles tegelijk gepast betalen of storten.

Verdere informatie
Meer informatie rond corona/bubbels/regels/… volgen nog. Wij zijn momenteel volop
bezig met het organiseren van het kamp maar we hebben zelf nog niet alle informatie.
Eens we concrete richtlijnen en plannen kunnen delen doen we dit zo snel mogelijk via de
Wielevelder, mail, site of facebook. Heb je in de tussentijd toch al een dringende vraag,
contacteer dan iemand van de leiding of stuur een mail naar het volgende mailadres:
info@chiromuizen.be
Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van!
Hopelijk tot op zomerkamp
Speelse Chirogroet
De leiding, koks en Veebee’s van Chiro Muizen.

