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Scheldewindeke, oktober 2020 
Beste ouders 
Liefste chiromeisjes 
 
Bij het begin van dit chirojaar kijken we alvast uit naar het buitenlands kamp van 
komende zomer. Dit organiseren we in samenwerking met JEKA, een organisatie 
gespecialiseerd in reizen voor groepen (zie www.jeka.be). Enkele weken 
geleden kregen we op onze infoavond al een voorproefje van wat ons te 
wachten staat. Ter herinnering en voor zij die niet aanwezig konden zijn, hierbij 
alles nog eens op een rijtje. 
 
Waar? Hongarije - Donaubocht. Onze verblijfplaats is gelegen in een vallei van 
de Donau op een boogscheut van Boedapest, de hoofdstad van Hongarije met 
een schat aan cultuur. We logeren te midden van een schitterend landschap dat 
tijdens de zomer overgoten is met een warm continentaal klimaat en waar een 
ruim aanbod aan recreatiemogelijkheden is. 
 
Wanneer? We vertrekken op woensdagavond 1 juli 2020 en komen in Hongarije 
aan rond het middaguur de dag erna. De terugweg vatten we in de (late) 
namiddag aan, zodat we op zondag 12 juli terug in België zijn. 
 
Wie? Alle tippers, tiptiens, aspi’s, leiding en freelancen. 
 
Prijs? 463 euro. Inbegrepen in de prijs is het vervoer heen en terug, de huur van 
het bivakhuis, alle maaltijden en een extra verzekering. 
 
Extra’s? Niet inbegrepen in deze prijs is het vervoer ter plaatse, de inkomgelden, 
uitstappen, extra activiteiten, … Uitstappen ter plaatse gebeuren uiteraard 
steeds samen met de leiding. Voor deze onkosten ter plaatse, plannen we 
enkele acties in de maanden die het kamp voorafgaan, zodat u niets extra hoeft 
te betalen. 
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Hoe betalen? Je hebt hiervoor 2 keuzes. 
 

Keuze A: je betaalt alles in 1 keer d.w.z. een voorschot van 75 euro in november 
en de rest van het bedrag op een nog mee te delen tijdstip in het voorjaar van 
2020. De betaalgegevens worden jullie later nog bezorgd. 
 

Keuze B: je kiest voor een spaarplan, d.w.z. vanaf november 2019 tem mei 2020 
betaal je elke maand een bedrag van 66,14 euro. De betaalgegevens worden 
jullie later nog bezorgd. 
 
Verzekering? Een annulatieverzekering is in de prijs inbegrepen. 
 
 

Inschrijving!? Op onze website kan je een link vinden naar het 
inschrijvingsformulier. Gelieve dit ten laatste 31 oktober 2019 in te vullen. 
We vragen dit ook in te vullen indien je niet wenst deel te nemen aan het 
kamp. 

 
 
Voor meer informatie of vragen kunt u steeds terecht bij de groepsleiding en/of 
de volwassen begeleiding. 

- groepsleiding@chirowindeke.be 
- volwassenbegeleidster@chirowindeke.be 

 
 
Met vriendelijke groeten 
De Leidingsploeg 

 


