
 

 

 

 

Dag liefste Pagadder,Leeuwke,Kabouter, 

Sloeber of Joro! 

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

Dendermonde en dit van 31 juli tot en met 9 augustus 2022 of van 4 tot en met 9 augustus 

2022! 

Om je in te schrijven, moeten je ouders de volgende stappen doorlopen: 

STAP 1: 

Vul via onderstaande link het google-form in. Indien u verkiest dat de leiding eens langskomt om meer 

uitleg over de werking van ons kamp te geven (wij doen dit met plezier) , kan u dit aanduiden op het 

google-form en moet u de inschrijvingsgegevens nog niet invullen. 

https://docs.google.com/forms/d/151hb5-

j28hyDzKZM2hB5YuRdWGiWJgBSe3eftJhtHrc/edit 

STAP 2:  

Nadat jullie zich hebben ingeschreven via het formulier,  schrijf dan het inschrijvingsbedrag (110 euro 

voor Pagadders, leeuwkes en kabouters, 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 jullie 

zoon/dochter! De deadline hiervoor is 20 juli 2022.  

STAP 3:  

Zodra de betaling is ontvangen, krijgen jullie ongeveer 2 weken voor het kamp het kampboekje. Daarin 

vind je alle details. 

STAP 4:  

Hou rekening met de data voor het indienen van de bagage voor het 

kamp! Alles hierover staat duidelijk vermeldt in het kampboekje.  

STAP 5:  

Stuur je kapoentje mee op een onvergetelijk kamp! Respecteer hier ook 

weer de vertrek -en afhaaluren die vermeldt zullen worden in het 

kampboekje ☺ 

https://docs.google.com/forms/d/151hb5-j28hyDzKZM2hB5YuRdWGiWJgBSe3eftJhtHrc/edit?fbclid=IwAR1E7ibAsLgWnleJQf53r1s7mUxt5PUd-GG68zhnkMMh8hx6SC8Cp-33nDY
https://docs.google.com/forms/d/151hb5-j28hyDzKZM2hB5YuRdWGiWJgBSe3eftJhtHrc/edit?fbclid=IwAR1E7ibAsLgWnleJQf53r1s7mUxt5PUd-GG68zhnkMMh8hx6SC8Cp-33nDY


Niet vergeten!: Het kamp annuleren is mogelijk indien er tijdig wordt verwittigd. Dit kan tot 1 week 

voor het kamp behoudens ernstige onvoorziene redenen. Verwittigen kan steeds op volgende 

nummers: 0471568920 (Arthur Verstraete), 0497265628 (Pieter-Jan Goeminne) of 0496997563 

(Gauthier De La Ruelle)  (de kampverantwoordelijken) 

belangrijk om te vermelden is dat een kids ID verplicht zal zijn.  

Groetjes van jullie voltallige -12 leiding 

Anna, Amber, Arne, Stan, Milan, Fien, Klaartje, Tibo, Febe, Joran, Jens, 

Leonie, Anouk, Iben, Michiel, Thibo, Gilles, Gauthier, Andres, Emiel, 

Dries, Lucas, Rinn, Nicolas, Noah, Richard, Simon, Gert-Jan, Lune, 

Numa, Laure, Arno, Pieter-Jan, Jorben en Arthur 


