
 

Dag iedereen! 
 
Hier zijn we dan met de leukste brief van het jaar: de langverwachte 
kampbrief! Dit jaar gaan we op kamp naar Achter-Olen, in de provincie 
Antwerpen. Het groot kamp gaat door van 11 tot en met 21 juli voor de 
kwiks, tippers, tip-10 ’s en aspi ‘s. De pinkels en speelclubs vertrekken op 
15 juli en komen samen met de oudste leden terug naar huis op 21 juli. 
 
Net zoals vorig jaar zal het kamp doorgaan in bubbels van maximum 50 

personen, exclusief leiding. Op 1 kampplaats mogen meerdere bubbels aanwezig zijn, maar zij mogen 
niet met elkaar in contact komen. Binnen eenzelfde bubbel moet er geen mondmasker gedragen 
worden en hoeft de 1,5m-regel niet nageleefd te worden. De verdeling van de bubbels staat nog niet 
vast, omdat die afhangt van het aantal ingeschreven leden. Meer informatie over hoe wij de 
coronamaatregelen zullen toepassen op kamp zal worden meegedeeld in het kampboekje, dat u eind 
juni zal ontvangen. 
 
Wij willen natuurlijk graag op voorhand weten wie dit jaar allemaal mee gaat op kamp. Daarom vragen 
we iedereen om te verwittigen voor 15 mei. Het is heel belangrijk om te verwittigen voor de deadline. 
Wie later verwittigt, moet een extra kost van €15 betalen.  
 
Je kan makkelijk verwittigen door een mail te sturen naar chirozulte@hotmail.com . Vermeld hierbij 
zeker de naam, de afdeling en de periode wanneer uw dochter meegaat op kamp. Iedereen die 
ingeschreven is, gaat mee op kamp en maakt het volledige kamp mee. Het is niet mogelijk later aan te 
komen of vroeger te vertrekken. Wie zich toch nog uitschrijft voor de aanvang van het kamp, vragen 
we een bedrag van €15 te betalen voor de reeds gemaakte kosten. 
 
Mogen we vragen om, indien uw dochter één of meerdere allergieën heeft (in het bijzonder 
voedselallergieën of -intoleranties), dit zeker ook in de inschrijvingsmail te vermelden? Zo kunnen onze 
koks hier ook rekening mee houden bij het opstellen van het kampmenu. 
 
Op maandagavond 10 mei om 20u organiseren we een online infoavond voor de ouders. Dit kan 
interessant zijn voor ouders van pinkels, speelclubs en nieuwe leden, om te zien hoe een kamp in elkaar 
zit. Ook ouders van andere leden zijn welkom. Tijdens de sessie zal u ook de mogelijkheid hebben om 
vragen te stellen. Het aantal deelnemers aan de sessie is onbeperkt en u hoeft zich niet in te schrijven. 
Wanneer het zover is, zal u op tijd een link ontvangen om in de sessie in te loggen. 
 
Het kamp is fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar. De brief daarvoor kan u terugvinden in het 
kampboekje, dat u eind juni zal ontvangen. De prijs voor het groot kamp bedraagt €155 en voor het 
klein kamp €105. Vanaf het tweede ingeschreven kind krijg je een korting van €10. De brief voor de 
officiële inschrijving met betaling, volgt later. 
 
Nog even samenvatten: 
 

Chirokamp Achter-Olen 2021 
Groot kamp:   11–21 juli - €155 
Klein kamp:  15–21 juli - €105 

Verwittigen voor 15 mei!! 

 

Wij kijken er alvast naar uit! Veel liefs,  
Rune, Sam, Michèle, Eline, Fien, Margaux, Tessa, Ella, Chloé, Sara, Anouk, 

Malou, Luka en de VB’s 
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