Beste leden en ouders,
Binnenkort is het weer zover en vertrekken we naar ons geliefde
Kasterlee!
De overheid zal ons pas op 25 juni laten weten of we in 1 of 2 bubbels
op kamp mogen gaan. Op vlak van vertrek, aankomst,… zal er voor
jullie echter niet veel veranderen. De leiding heeft namelijk een
kampplan op poten gezet waarin we zelfs in 2 bubbels, toch allemaal samen op kamp kunnen
gaan!
Het kamp loopt dit jaar van 4/07/2021 tot 16/07/2021.
Omdat we een bubbel zullen vormen, is het voor kinderen die slechts 1 week mee willen enkel
mogelijk om de eerste week mee te gaan. Deze loopt van 04/07/2021 tot 11/07/2021.
Je gaat dus ofwel 2 volle weken mee, ofwel enkel de eerste week.
Net zoals vorig jaar, werken we weer met een Kiss&Ride systeem, waarin de kinderen afgezet
kunnen worden in Kasterlee. De exacte uren en informatie bundelen we in het kampboekje. Dat
kunnen jullie terugvinden op onze website www.chiromeisjeswillebroek.com, onder het stukje
‘documenten’.
Hieronder vinden jullie alle informatie omtrent de betaling. Jullie zien de prijs van het kamp
opgedeeld in twee componenten: de prijs van de vzw voor ons verblijf in ’t Huizeke en de prijs van
de chiro waarmee we ons kampmateriaal aankopen.
Hieronder vinden jullie verdere informatie over de periodes, prijzen en data.
Data
Periode
04/07/2021 - 1
11/07/2021
04/07/2021 - 2
16/07/2021

Prijs vzw
€ 119

Prijs chiro
€ 10

Prijs totaal
€ 129

€ 194

€ 10

€ 204

Het rekeningnummer voor de inschrijving is dat van VZW Kasterlee. Gelieve het bedrag over te
schrijven op volgend rekeningnummer: BE42 7795 9548 5054 met vermelding van je naam,
nummer van de periode, geboortedatum en afdeling en dit ten laatste voor 20 juni 2021.
Ook op onze website kan je de medische fiche terugvinden. Die dien je ten laatste op 20 juni bij
Frauke Aerts te bezorgen via mail of op papier.
Frauke Aerts: aerts.frauke@gmail.com
Jozef de Blockstraat
2830 Tisselt

Voor verdere informatie of vragen kunnen jullie steeds terecht bij:
o
o
o
o

Email: willebroek.chiromeisjes@gmail.com
Ilse Franquet (volwassen begeleider): 0497 83 46 85
Maud Bruggeman (groepsleidster): 0497 652 676
Kaat Crick (groepsleidster): 0474 774 426

Dit jaar verkopen we ook zelfgemaakte postkaartjes. Elk kaartje bestaat uit een samenvoeging van
tekeningen van onze leden. Zo heeft elke afdeling zijn eigen uniek ontworpen design en heeft elk lid
zijn steentje bijgedragen! Meer info hierover kan je vinden op onze Facebookpagina.
Bestellen kan via onderstaande link.

https://forms.gle/tHr1jATQPjLsmVXM6

Veel liefs,
Maud, Anouk, Imke, Marjolein, Sabine, Kaat, Amber, Kato, Frauke, Marie, Imaani, Chayenne,
Mirte, Noor, Elise, Hanne, Sofie, Janne, Maxine en Jana

