
Buitenlands Kamp 2021 
 

Beste ouders, leden 

 

Bij Chiro Keerbergen is het de traditie om elke 5 jaar met de oudere leden (vanaf tito’s) op 

buitenlands kamp te gaan. Vijf jaar geleden gingen we met z’n allen naar Tsjechië. Intussen al tien jaar geleden 

vertoefden we tussen de Oostenrijkse bergen. 

Komende zomer hebben we weer een prachtlocatie kunnen vastleggen, namelijk in..... Spanje! 

Ons verblijf ligt in Montseny, een dorpje in Catalonië. De gebouwen liggen niet ver af van de zee, en ook 

Barcelona is snel en makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. 

Voor onze buitenlandse reizen werken we samen met JEKA. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring met het 

organiseren van buitenlandse reizen voor jeugdgroepen. Zij zorgen voor alle grote regelingen van de reis, zijn 

24 uur per dag beschikbaar bij problemen en helpen ons met het plannen van uitstappen, activiteiten,... 

JEKA zorgt, inbegrepen in de totaalprijs, voor: 

- Busvervoer heen-en terug 

- Verblijf 

- Eten (wij kiezen steeds voor de zelfkookformule, waarbij JEKA ingrediënten levert voor ontbijt, 

middag-en avondeten die door de leiding gekookt worden) 

- Vervoer van en naar het strand (2 keer) 

Daarnaast zijn er nog tal van activiteiten mogelijk, zoals een avonturenpark, paintball, wateractiviteiten,... 

Praktische Informatie 

De reis gaat door van 9 tot en met 20 juli 2021 

We verblijven in twee gebouwen, vlakbij elkaar: 

• Cal Curt en Can Biel 

Camí de Can Marc 7 en 8 

E-08461 Sant Esteve de Palautordera 

Spain 

Extra informatie over de locatie of over JEKA kan u vinden op https://www.jeka.be/nl/zomer/spanje 

De basisprijs bedraagt € 514,90. Die prijs dient gestort te worden naar: BE 58 7360 2043 9479 met de 

beschrijving “buitenlands kamp [naam + voornaam + groep kind]. 

De deadline voor deze betaling is 1 juni.  

U kan ook kiezen voor een spaarplan. Dan betaalt u maandelijks € 73,55, beginnend vanaf november. 

Aangezien het nog steeds niet duidelijk is of de coronacrisis enigzins onder controle zal zijn tegen de 

zomermaanden, verzekerde JEKA ons er van dat de betaling van de buitenlandse reis volledig zal worden 

terugbetaald bij annulatie. 

Het aantal plaatsen voor deze reis is beperkt. Indien er meer mensen meewillen dan dat wij hebben geschat, 

kunnen we eventueel nog een locatie bijhuren. Dit moeten we tijdig weten, gelieve dus voor 15 november te 

laten weten aan de leiding of uw kind meegaat op buitenlands kamp. 

Bij verdere vragen kan u altijd de leiding/hoofdleiding contacteren! 

Groetjes 

De leiding 

https://www.jeka.be/nl/zomer/spanje

