
 

 

 

 

Dag liefste Pagadders, Leeuwkes, Kabouters, 

Sloebers of Joro’s! 

Jij hebt de eer en het genoegen om met ons mee op kamp te gaan 

naar Wodecq (Henegouwen) en dit van 31 juli tot en met 9 augustus 

2020 of van 4 tot en met 9 augustus 2020! 

Door de coronamaatregelen zullen de inschrijvingen dit jaar anders 

verlopen dan normaal. De leiding zal dit jaar spijtig genoeg niet bij 

jullie langs komen. De inschrijving zal digitaal verlopen. Hieronder 

worden alle stappen van de inschrijving beschreven.  

Om de inschrijving compleet te maken moeten je ouders de volgende stappen doorlopen:  

Stap 1:  

Online registratie: vul het online formulier correct in. De link is te vinden in de mail.  

STAP 2: 

Betaling: de inschrijving is pas compleet na overschrijving van het 

correcte inschrijvingsbedrag op de rekening van KSA Petegem: BE80 

1030 4214 7477. Vermeld in de mededeling zeker de naam en groep 

van uw zoon/dochter! De deadline hiervoor is 20 juli 2020. Een 

bevestigingsmail wordt gestuurd na ontvangst en verwerking van uw 

betaling. 

Dit jaar wordt een eenmalige stijging van onze kampprijs doorgevoerd. Deze stond al langer gepland 

en heeft als reden de steeds duurder wordende prijs voor kampplaatsen, kost voor materiaal, 

onderhoud… Ondanks dat een groot deel hiervan wordt opgevangen door onze vele evenementen, 

subsidies… bleek de originele prijs na heel wat jaren niet meer haalbaar. Hieronder kan u de 

aangepaste kampprijs vinden. Hiernaast introduceren we een sociaal tarief. Jullie ontvingen een brief 

met verdere info in bijlage. 

• Pagadders, Leeuwkes, Kabouters: €110 

• Sloebers, Joro’s: €160  

Ons kamp zal er door de geldende coronamaatregelen iets anders uitzien. We houden rekening met 

de geldende coronamaatregelen en dit heeft natuurlijk ook een kost. We kregen het bericht dat velen 

ons hierbij willen steunen. Dit is mogelijk! U kan, geheel vrijblijvend, iets meer dan noodzakelijk 

storten. Wil u bijvoorbeeld €10 meer betalen dan mag u dat gewoon bij de kampprijs bijtellen. 

Niemand is verplicht en uiteraard maken we hierover geen gegevens bekend.   



STAP 3:  

Voor vrijdag 10 juli ontvangen jullie het kampboekje. Daarin vinden jullie alle details over het kamp, 

praktische info en onze coronamaatregelen grondig uitgewerkt en beschreven.  

STAP 4:  

Stuur uw kapoentje mee op een onvergetelijk kamp! Respecteer hierbij aub de vertrek- en afhaaluren 

die vermeld zullen staan in het kampboekje. Zoals eerder in onze coronamaatregelen werd 

gecommuniceerd is het de bedoeling dat u uw zoon/dochter naar de kampplaats brengt bij het begin 

van het kamp en deze na het kamp opnieuw kom afhalen. We geven jullie hieronder al enkele richturen 

mee. Broertjes of zusjes uit verschillende groepen mogen steeds samen aankomen of worden 

afgehaald. Gelieve hierbij steeds het eerst mogelijke aankomst- of afhaalmoment te kiezen.    

Aankomt Sloebers en Joro’s op 31 augustus  
- Joro’s: 17u 
- Sloebers: 17u30  

 
Aankomt Pagadders, Leeuwkes en Kabouters op 4 augustus 

- Pagadders: 8u30 
- Leeuwkes: 9u15  
- Kabouters: 10u 

 
Afhalen op 9 augustus  

- Pagadders en Leeuwkes: 9u00 
- Kabouters: 10u00 
- Sloebers: 11u00 
- Joro’s: 11u00 

 

Niet vergeten! 

Het kamp annuleren is mogelijk indien er tijdig wordt verwittigd. Dit kan tot één week voor het kamp 

behoudens ernstige onvoorziene redenen. Verwittigen kan steeds op volgende nummers:  

Rune Wullens: 
0474/13.94.24 
Wullens.rune@gmail.com 

Klaartje Windels: 
0491/17.21.13 
klaartjewindels@hotmail.com 
 

Jorben Deunijnck: 
0494/93.29.29 
Jorben.ksapetegem@gmail.com 
 

 

 
Indien u vragen heeft aarzel dan niet om ons te contacteren op de bovenvermelde nummers.  

Groetjes van jullie voltallige -12 leiding 

Anna, Fien, Kelty, Gert-jan, Gilles, Tibo, Yentl, Jens, Leonie, Seppe, Stef, Bea, Febe, Jasper, Michiel, 

Thibo, Valentine, Emiel, Celine, Tiemon, Stan, Yaro, Andres, Xander, Pieter-jan, Gauthier, Dries, Arthur, 

Lucas, Jorben, Klaartje en Rune 
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