
Hey, hoi, hallo!    

We zijn ondertussen begin mei. Door de bizarre 

weken die we gehad hebben, zonder onze Chiro 

zondagen, zonder onze aspifuif, zonder Dwars door 

Desselgem, zonder… zouden we het bijna vergeten, 

maar de zomervakantie nadert met rasse schreden. 

En wie zomervakantie zegt, zegt natuurlijk 

CHIROKAMP. Van 22 tot en met 31 juli gaan we op 

kamp naar het domein Sloerodoe in Bochelt. Daar 

beleven we allemaal samen het hoogtepunt van dit 

Chirojaar! En jij bent daarbij onmisbaar.  

Ook al is het op dit moment nog niet duidelijk of we op chirokamp kunnen 

vertrekken, toch gaan wij er van uit dat we op kamp kunnen dit jaar. Daarom ook 

deze brief. Wij willen vanaf nu van start gaan met onze inschrijvingen voor het 

kamp 2020. 

 

Schrijf je dus zo snel mogelijk in! 
 

Doe je dit tot en met 31 mei, dan geniet je van een early-birdkorting van 10 euro! 

Stel het dus zeker niet te lang uit. Ben je later, dan betaal je de gewone prijs van 

135 euro. De inschrijvingen worden stopgezet op 30 juni.   

Om in te schrijven, schrijf je het bedrag over naar BE40 0682 1301 5663. Vermeld 

in de mededeling zeker de naam/ namen en afdeling(en) van je kind(eren). Na 

ontvangst van betaling ben je ingeschreven. Je betaalt…  

- 125 euro als je bij de early birds hoort, en dus overschrijft tot en 

met 31 mei; 

- 135 euro indien je inschrijft tussen 1 juni en 30 juni. 

  

Gezinnen met meer dan één kind krijgen een extra korting van 5 euro per extra 

kind. 

Voorbeeld 1: inschrijving tot en met 31 mei: voor grote broer betaal je 125 euro, 

voor kleine zus 120, voor kleine broer 115, … 

Voorbeeld 2: inschrijving vanaf 1 juni: Voor grote broer betaal je 135 euro, voor 

kleine zus 130 euro, voor kleine broer 125 euro, … 

 

  

Loopt het momenteel financieel wat moeilijker dan verwacht? Dan mag dat 
zeker geen reden zijn om de kinderen niet mee te laten gaan op kamp. Aarzel 
zeker niet om de afdelingsleiding, groepsleiding of veebees te contacteren! 
Samen zoeken we graag een oplossing.  
Weet dat je ook bij bepaalde werkgevers en mutualiteiten terecht kan voor 
(deelse) terugbetaling.  



  

Natuurlijk hopen wij er ook nog allemaal op dat we nog enkele gewone Chiro 

zondagen kunnen beleven. Dat we nog  een bivakzondag kunnen organiseren, dat 

onze jaarlijkse ommegangsfeesten kunnen doorgaan, maar het is voorlopig koffiedik 

kijken waar we ons kunnen op voorbereiden. 

We willen iedereen hier zo goed mogelijk van op de hoogte houden. Zodra wij meer 

info hebben omtrent het verdere verloop van het chirojaar zullen wij dit via alle 

gekende kanalen (mail, facebook, instagram,…) de wereld in sturen. 

Indien we ons kamp noodgedwongen moeten annuleren dit jaar (waar we tot op 

heden niet van uit gaan), dan spreekt het voor zich dat het reeds betaalde 

inschrijvingsgeld terug gestort zal worden. 

 

Hou  jullie allemaal gezond en tot gauw!  

  

Groetjes  

De leiding van Chiro Horizon Desselgem  


