
Beste chirovrienden,   
  

Zoals iedereen weet, is JUNI geen gewone maand... Die 
verschrikkelijke examentijd staat weer voor de deur en daarom 
volgt hier een algemene brief.  
Voor de jongste groepen wordt er in juni geen Chiro gegeven. Voor de oudste groepen 
(Tito’s, Keti’s en Aspi’s) die zelf examens hebben, is het wel avondchiro.  
In deze brief geven we natuurlijk niet enkel treurig nieuws. Zodra de testen, taken, 
eindwerken, thesissen en examens allemaal achter de rug zijn, vliegen we er weer in!   
 
2 juni: Geen Chiro/ avondchiro voor de oudste groepen 
 

9 juni: Geen Chiro/ avondchiro voor de oudste groepen 
 

16 juni: Geen Chiro/ avondchiro voor de oudste groepen 
 
23 juni: Spelen in ‘De Mosten’ (Hoogstraten):   
Vandaag gaan we ons met heel de Chiro amuseren in De Mosten! Vanaf 
Tito wordt er met de fiets gereden. De fietsers vertrekken om 11u30 in 
uniform aan de lokalen en met een fiets die tiptop in orde is.  
De Pinkels, Speelclub en Rakwi’s worden om 12u45 met de auto 
weggebracht. Om 16u15 vertrekken de fietsers weer richting Achterbroek, 
en worden de jongste groepen terug opgepikt. Voor het vervoer van 
Pinkels, Speelclub en Rakwi’s zouden wij graag beroep willen doen op 
enkele bereidwillige ouders. Vergeet vooral je zwemgerief en €5 voor de 
inkom niet!  
 
 
Woensdag 26 juni: inschrijvingsavond voor het kamp:  
De ouders kunnen vanaf 19u terecht op ons gezellige terras aan de lokalen voor een 
babbeltje en een drankje. Het inschrijven voor het kamp kan van 19u tot 21u. Er zal dan ook 
de mogelijkheid zijn om uniformen te bestellen en met de leiding van uw kind te praten. De 
algemene uitleg over het kamp krijgen jullie mee in ons kampboekje.  
Het kamp kost voor de Pinkels € 70 en voor de andere groepen € 135.  
Bij deze algemene brief vinden jullie ook een medische fiche. Gelieve de medische fiche voor 
elk kind afzonderlijk ingevuld mee te nemen naar de inschrijvingsavond. Deze is ook nog op 
onze website terug te vinden. (Vergeet ook de kleefbriefjes van de ziekenkas niet!) 
Daarnaast zullen onze kokjes ook aanwezig zijn om, indien gewenst, de medische fiche met 
jullie te overlopen en meer uitleg te krijgen over eventuele medicijnen. 
 
In tegenstelling tot vorige jaren zullen we algemene papieren van de ziekenkas 
(terugbetaling kamp/lidgeld) hebben klaarliggen, waardoor je deze zelf niet moet 
meebrengen. 
 



Je kan het kampgeld ook overschrijven. Dit gebeurt in één keer voor 20 juni 2019 op 
volgende rekeningnummer: BE28 8500 4872 5320 met vermelding: “Lint 2019 – 
Voorna(a)m(en) Naam – Groep(en)”. De mensen die het afbetalingsplan hebben gevolgd 
kunnen het resterende bedrag op de inschrijvingsavond cash betalen of eveneens storten 
voor 20 juni. Indien mogelijk vragen wij ook om een betalingsbewijs mee te nemen. Voor de 
definitieve inschrijving moet je wel nog langskomen op de inschrijvingsavond, mét medische 
fiche.  
 
Omdat het kamp zo plezant is, willen wij natuurlijk het liefst dat al onze leden het volledig 
kamp mee kunnen gaan. Als dit om een reden niet gaat, zouden wij jullie willen vragen om 
dit VOOR de inschrijvingsavond aan de hoofdleiding (simon.rijnberg@telenet.be of 
franckensien@hotmail.com) te laten weten. 
 
 
Heel veel plezier in juni en bereid jezelf goed voor op het SCHITTERENDE KAMP!  
  

Groetjes,   
De leiding   
  
  

 


	Groetjes,

