Liefste leden en ouders,
Ons kamp richting Herselt komt dichterbij. Ook dit jaar staan we weer klaar om er een
top kamp van te maken! Lees dus goed onderstaande info.
Vervoer:
Net zoals de vorige jaren zullen de jongste afdelingen met de auto naar de kampplaats
gebracht moeten worden. We raden aan om te carpoolen. Als het echt niet lukt om vervoer te voorzien, mogen
jullie de leiding contacteren en dan zoeken we samen naar een oplossing. De oudste leden gaan zoals normaal
met de fiets op kamp. Omdat we van ons kamp willen genieten tot op het laatste moment, hebben we
besloten om wel met z’n allen de bus terug naar Reet te nemen op 31 juli!
Aspiranten:
Dit jaar gaan de aspiranten op buitenlands kamp voor ons kamp in Herselt. Ze zullen hierover nog meer
informatie ontvangen van hun leiding.
Belangrijke data:
17/07: Fietsencontrole voor de tippers en tiptiens. Zij gaan met de fiets op kamp. We verwachten jullie om 19u
met een fiets die tip top in orde is!
20/07: Valiezen van kiekeboes, tippers, tiptiens en aspiranten binnenbrengen. Luizencontrole voor iedereen
tussen 19u en 20u. Fietsencontrole voor de aspiranten.
Als bagage mogen jullie 1 zak of valies meenemen, matje / veldbed
en slaapzak mogen apart. Knoop geen aparte zakjes aan je grote valies / zak. Dit
maakt het inladen voor ons een stuk gemakkelijker. Schrijf wel je naam overal op! Dit geldt ook voor de
speelclub en kwiks die hun valies met de auto mee op kamp nemen, aangezien ze bij het terugkeren
wel in de bus moeten!
Uw kind moet hier ook even langs de luizencontrole passeren zodat we zonder luizen
op kamp kunnen vertrekken. Controleer op voorhand al een keer en bestrijd eventuele
luizen tijdig. Wie op 20 juli luizen heeft, kan jammer genoeg niet mee op kamp.
Luizenplagen kunnen we beter voorkomen dan genezen.
21/07: Tippers, tiptiens en aspiranten vertrekken met de fiets op kamp! We spreken af om 10u op de Chiro!
Speelclub en kwiks vertrekken met de auto! Zij mogen samen met hun valiezen gebracht worden om 15u.
23/07: Aankomst kiekeboes om 14u. Verdere info volgt nog van de kiekeboe leiding.
31/07: We gaan weer naar huis! De bus komt aan op de chiro rond 13u.
Inschrijving:
Je kan je inschrijven voor het kamp door het juiste bedrag over te schrijven naar de Chiro VOOR 1 juli. Dit geld
dient u te storten op: BE20 7331 3209 7256 met vermelding van kamp- naam– afdeling. De bedragen zijn als
volgt: voor het eerst (en oudste) kind betaalt u €150. Voor tweede, derde, vierde, ... betaalt u € 140. Indien uw
kind bij de kiekeboes zit, betaalt u hiervoor €120 euro. Voor ouders die gespreid willen betalen is dat ook
mogelijk! Laat in dat geval iets weten aan onze fina: fina@chiro-aurora.be.
De medische fiche en de droppingsbrief moet tegen vrijdag 17 juni binnen zijn!
We zitten volop in de voorbereidingen om er een spetterend kamp van te maken, hopelijk gaan jullie met z’n
allen mee!!!
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