
 

 

 

 

Dag liefste Pagadders, Leeuwkes, Kabouters, 

Sloebers en Joro’s! 

Jij hebt de eer en het genoegen om met ons mee te gaan op kamp naar Linkeroever (Antwerpen) en 

dit van 31 juli tot en met 9 augustus 2021 of van 4 tot en met 9 augustus 2021! 

Als gevolg van de huidige coronamaatregelen zullen de inschrijvingen dit jaar opnieuw digitaal 

verlopen. Dit wil zeggen dat de leiding spijtiggenoeg ook dit jaar niet bij jullie thuis zal langskomen. De 

inschrijvingen zullen verlopen via een Google Forms die verbonden is aan dit bericht.  

Er is dit jaar nog iets dat anders zal verlopen dan andere jaren. We kunnen dit jaar namelijk maar een 

maximum aantal leden meenemen op kamp. Dit komt doordat ons kampterrein ruim drie jaar op 

voorhand vastligt en deze een maximumcapaciteit heeft die we niet mogen overschrijden.  

Hoe zal dit alles nu in zijn werk gaan: voor elke groep zetten we de inschrijvingen open voor 28 leden. 

Indien de groep waar uw zoon of dochter in zit volzet is, wordt u doorverwezen naar een wachtlijst. 

Uit ervaring weten we dat niet elke groep met 28 leden zal zijn, wat wil zeggen dat sommige groepen 

groter kunnen worden dan 28 personen en sommige groepen kleiner zullen zijn dan 28. Indien uw zoon 

of dochter de groep mag vervoegen, krijgt u ruim op voorhand een bevestigingsmail.   

De inschrijvingen starten op 18 juni en lopen tot 2 juli. Dit zodat wij iedereen ruim op voorhand 

kunnen contacteren met nieuws over het zomerkamp.   

Opgelet: indien u twee kinderen heeft in dezelfde groep dan moet u de inschrijving 2x doorlopen!  

 
Om de inschrijving compleet te maken, moet u de volgende stappen doorlopen: 

• STAP 1:  

Vul de Google Forms die verbonden is aan dit bericht correct in.  

• STAP 2: 

Schrijf het inschrijvingsbedrag (110 euro voor Pagadders, 

Leeuwkes en Kabouters en 160 euro voor Sloebers en Joro’s) 

over 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 2 juli 2021. Zodra de  

betaling ontvangen is, krijgt u een bevestigingsmail.  

Heeft u recht op ons sociaal tarief? Alle info kan u 

terugvinden via onderstaande link: 

https://ksapetegem.be/werking/sociaal-tarief 

https://ksapetegem.be/werking/sociaal-tarief


• STAP 3:  

Ongeveer twee weken voor het kamp ontvangen jullie het kampboekje. Hierin vindt u alle details en 

maatregelen die we dit jaar nemen.  

• STAP 4:  

Hou rekening met de veranderingen die dit kamp worden 

ingevoerd als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. 

• STAP 5:  

Stuur u kapoentje mee op een onvergetelijk kamp! Respecteer hier steeds de vertrek- en afhaaluren 

die in het kampboekje staan opgegeven. Dit jaar maken we terug gebruik van het openbaar vervoer 

om het kampterrein te bereiken. Zoals gewoonlijk mogen jullie op 9 augustus jullie zoon of dochter 

komen afhalen op de kampplaats. LET OP: onze kampplaats is gelegen in een lage-emissiezone zone! 

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 
- jorbendeunijnck@gmail.com 

 
Yaro Van Beversluys  

- 0471/47.30.33 
- yaro.vb57@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, Jens, Stef, Bea, Febe, Jasper, Michiel, Thibo, Emiel, Tiemon, 

Stan, Yaro, Xander, Pieter-jan, Gauthier, Dries, Arthur, Lucas, Jorben, Klaartje, Rune 
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