
Beste ouders, liefste leden 
 
Na lang wachten kregen we eindelijk groen licht voor de kampen. Wij zijn natuurlijk superblij, en 
kunnen niet wachten om met jullie weer een te gek kamp te beleven. Maar zoals alles dit jaar, ziet 
ook het kamp er een beetje anders uit. Via deze weg brengen wij jullie alvast op de hoogte van de 
belangrijkste veranderingen.  
 
Hoe ziet het kamp er dit jaar uit? 
Jammer genoeg gaan we dit jaar niet met de hele bende op kamp. Dat komt omdat we volgens de 
richtlijnen bubbels moeten vormen van maximaal 50 personen. Hieronder lezen jullie hoe jullie 
chiroleden dit jaar op kamp gaan.  
 
Speelclub en Kwiks 
Onze kleinste chiromeisjes vertrekken op 11 juli op kamp. ’s Ochtends nemen ze samen met hun 
leidsters de trein richting het kamphuis. De valiezen brengen jullie op 10 juli binnen op de Chiro en 
geraken met de vrachtwagen op het kamphuis. Op 15 juli nemen we al afscheid, en ’s avonds moeten 
ouders hun dochter weer komen ophalen op het kamphuis. Omdat we zoveel mogelijk extern 
contact moeten vermijden, kunnen jullie je dochters tijdens bepaalde uren ophalen. Later krijgen 
jullie hier nog meer info over. We raden aan dat alle ouders hun eigen dochter komen ophalen, dat is 
belangrijk voor de contact tracing én zo worden bubbels niet te veel gemengd.  
 
Volgens het zomerplan mogen kinderen dit jaar slechts 1 kamp per week doen. Omdat 11 juli op een 
zaterdag valt, wil dat dus zeggen dat kinderen voor het chirokamp niet kunnen deelnemen aan een 
ander kamp. 15 juli valt op een woensdag, dus ook na het kamp mogen jullie niet direct een nieuw 
kamp starten. Die regel geldt ook voor trainingen, lessen, repetities, … 
 
Tippers, Tiptiens en Aspi’s 
 De oudsten vertrekken dit jaar op 16 juli, en naar goede gewoonte doen ze dat met de fiets. ’s 
Ochtends verzamelen ze op de Chiro en samen met hun leidsters rijden ze richting het kamphuis. Op 
21 juli rijden ze ook weer met de fiets naar huis.  
 
Op 10 juli brengen de oudste groepen hun valies en veldbed binnen op de Chiro. Wij brengen hun 
spullen op 11 juli met de vrachtwagen naar het kamphuis en op 21 juli komen ze ook op die manier 
weer naar huis. Binnenkort krijgen iedereen een uur waarop jullie je valies moet binnenbrengen en 
weer ophalen op de Chiro. Dat doen we om contact zoveel mogelijk te vermijden.  
 
Wat zal het kamp dit jaar kosten? 
Op dit moment weten we nog niet hoeveel het chirokamp zal kosten. Door de crisis konden onze 
evenementen niet doorgaan, waardoor we veel inkomsten kwijt zijn. Daarbovenop kopen we ook 
extra beschermings- en poetsmateriaal aan, maar aan een grote prijstoename moeten jullie je zeker 
niet verwachten.  
 
Heb je meer informatie nodig? 
Het infoboekje met alle informatie over het kamp en de richtlijnen, ontvangt iedereen eind juni. We 
bekijken ook de mogelijkheid om online infosessies te organiseren, aangezien de huisbezoeken voor 
het kamp niet mogen doorgaan. Check zeker ook eens het zomerplan op de site van De Ambrassade, 
daar vinden jullie alle uitleg over de richtlijnen. Wie ondertussen vragen heeft of meer informatie wil 
over het kamp, mag ons altijd contacteren! 
 
Vele groetjes en hopelijk tot op kamp 
De leiding 


