
Hey iedereen, hier zijn we weer!

Corona is nog niet helemaal de wereld uit en daarom kan kleinkamp volgens de huidige
maatregelen jammergenoeg niet doorgaan. Maar niet getreurd want wij hebben een
fantastisch alternatief voorzien! Dit zal plaatsvinden op zaterdag 5 maart en zondag 6 maart
2022, zonder overnachten.

Hieronder wat meer informatie:

Wat, waar en wanneer?
Op zaterdag 5 maart brengen we een bezoekje aan het enige echte Rollerland! Daar kan
je jezelf uitleven op rollerskates of in de megacoole binnenspeeltuin spelen! Jullie worden
verwacht van 14u-17u op volgend adres:
Tragel 20
9300 Aalst
Indien je geen vervoer vindt om er te geraken mag je gerust de leiding contacteren en dan
zoeken we naar een oplossing! Er is een drankje en koekje voor jullie voorzien, je mag ook
je eigen drinkbus met water nog meenemen en eventueel een klein centje voor als je nog
iets extra wilt kopen.
Op zondag 6 maart worden jullie van 10u30 - 16u30 verwacht op ons welgekende
Jeugdheem voor een superleuke ‘kampdag’ waarop jullie precies echt op kamp zijn met
lekker eten en supertoffe activiteiten in het thema ‘JUNGLE’ (hieronder meer info)!

Thema?
Het thema is niets minder dan “Chiro Pol Opwijk in de jungle”! Kom verkleed als aap, zebra,
nijlpaard, of ben je liever een echte Tarzan of Jane? Elk figuur uit de jungle is welkom op
onze kampdag! Vergeet zeker niet om jullie verkleedkleren aan te trekken op zondag 6
maart bij aankomst.

Hoe schrijf ik mijn dochter in?
Om in te schrijven moet je zowel het inschrijvingsformulier via Google Forms, als de betaling
inorde brengen.

- De Google Forms kan je invullen via onderstaande link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUUeWoHmmCCIYx6yyBzmEoytV2Vw
NDW1G9X2ribjXr6bFDxg/viewform?usp=sf_link

- Om de activiteiten en het eten te bekostigen, vragen we om 15 euro over te schrijven
op volgend rekeningnummer BE45 0682 2722 8789
Vermeld zeker de naam en groep van je dochter + kleinkamp!

!!! Belangrijk !!!! Inschrijven + betalen dient te gebeuren voor 20 februari 2022.

De inschrijving is helemaal afgerond op het moment dat je van ons een bevestigingsmail
ontvangt. Deze bevestigingsmail zullen jullie ten laatste op 26 februari ontvangen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUUeWoHmmCCIYx6yyBzmEoytV2VwNDW1G9X2ribjXr6bFDxg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUUeWoHmmCCIYx6yyBzmEoytV2VwNDW1G9X2ribjXr6bFDxg/viewform?usp=sf_link


Contact
Bij vragen mogen jullie ons uiteraard altijd contacteren via volgende nummers:

- Pinkels: Thea De Pauw (0491 19 89 91)
- Speelclub: Amber Palmans (0478 35 98 63)
- Kwiks: Linde De Smedt (0489 95 14 70)

Wij kijken er alvast heel hard naar uit!
Groetjes,
Jullie leidsters xxx


