Dag chirovrienden!
Het is bijna zover, deze zomer gaan we op kamp naar Érezée! Dit jaar
gaat het kamp door van:
- woensdag 17 juli tot zaterdag 27 juli voor de oudsten
(Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s)
- zaterdag 20 juli tot zaterdag 27 juli voor de jongsten
(Pinkels en Speelclub).
We willen natuurlijk graag weten wie allemaal meegaat op kamp. Daarom
verwachten we jullie op vrijdag 31 mei tussen 19u en 21u aan onze lokalen
(Oostmoer 2D) voor de inschrijvingen. Ook zondag 9 juni krijgen jullie
voor (vanaf 13h30) EN na de Chiro de kans om in te schrijven.

Voor het kamp vragen we €130 voor de oudste groepen en €110 voor de jongste. Verder
daalt de prijs met 5 euro vanaf het tweede kind. Jullie kunnen dit bedrag cash betalen op
één van de inschrijvingsmomenten of overschrijven op het volgende rekeningnummer:
BE80 7374 3021 7877
Als jullie een ander moment willen inschrijven, zal dit 5 euro duurder zijn (135, 115
euro). Dit hebben wij ingevoerd aangezien het voor ons chaotisch kan zijn als er hier en
daar nog een inschrijving bijkomt. Ook willen wij goed voorbereid zijn en op tijd ons
materiaal aankopen. Het is dus de bedoeling om van de inschrijvingsmomenten gebruik te
maken.
Indien het echt niet mogelijk is om aanwezig te zijn op de inschrijvingsmomenten gelieve dit
dan op voorhand te laten weten, via sms of mail, aan de leiding van je kind. Op die manier
kan er een andere datum afgesproken worden.
Wij AANVAARDEN GEEN INSCHRIJVINGEN meer NA 23 juni. Dit om voldoende eten,
materiaal,.. te kunnen voorzien.
Als jullie nog vragen of opmerkingen zouden hebben omtrent het kamp, aarzel dan niet om
contact op te nemen met de leiding van je zoon/dochter.
Hopelijk zien we jullie allemaal op één van deze data om
jullie in te schrijven voor dit spetterende kamp!
Wij hebben er alvast veel zin in!!!
Groetjes
Jullie leiding

