
Klein kamp 2022 
 

Beste ouders en lieve kaloebertjes 

 

Jullie hebben waarschijnlijk de activiteit ‘Klein Kamp’ zien staan op de afkomkalender. Sommigen zijn 

vorig jaar misschien ook al eens mee geweest op dit SPETTERENDE kamp. Voor anderen is dit 

misschien wel hun eerste KSA-kampje! 

In deze brief kunnen jullie alles te weten komen over ons klein kamp. 

Klein kamp is zoals jullie het aan de naam kunnen horen, een kamp dat iets minder lang duurt. En dit 

speciaal voor onze jongste leden (de kaloebers). Het zijn 5 dagen waar we ons rot amuseren, veel 

toffe spelletjes spelen, knutselen, lekker eten… Kortom allemaal LEUKE dingen! Je kunt je dus 5 

dagen lang amuseren met al je KSA-vriendjes en -vriendinnetjes en natuurlijk ook met de leidsters! 

 

Dit jaar gaat het kamp door van zaterdag 2 tot en met woensdag 6 juli in Tiegem. 

Berkenhof 

Westdorp 46 

8573 Anzegem 

 

De prijs voor dit kamp bedraagt 80 euro. Wil je graag mee en kan je niet langer wachten? Dan kun je 

je inschrijven door het bedrag te storten op het overschrijvingsnummer BE18 7388 1116 6865 met 

als mededeling klein kamp – naam + kaloeber. Gelieve dit bedrag over te schrijven vóór 1 juni 2022. 

Ook kan er in schijven betaald worden, dit is natuurlijk volledig vrijblijvend! 

Er zijn drie data’s voorzien voor die betaling: 

• 1ste schijf: 1 mei 2022 → €20 

• 2de schijf: 15 mei 2022 → €30 

• 3de schijf: 1 juni 2022 → €30 

 

Wat het thema van dit superleuke kamp is, houden we nog even geheim! Meer informatie  volgt in 

ieder geval later! Wie nog vragen heeft, mag altijd de kampverantwoordelijke van dit jaar 

contacteren. Dit is Jolien Fonteyne (ksaroodkapjesjolienfonteyne@hotmail.com of 0483/27.73.06) 

Veel groetjes de kaloeberleiding! XOXO 

 

P.S. als je je als ouder zorgen maakt over de betaling van het inschrijvingsgeld, aarzel dan niet om 

contact op te nemen met de hoofdleiding: ksaroodkapjeshoofdleiding@hotmail.com. Zij kunnen u 

helpen en eventueel een discrete regeling treffen voor de betaling van het inschrijvingsgeld van het 

kamp. 
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Hier zullen we verblijven en ons rot amuseren. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast nog wat sfeerbeelden van vorig jaar, zodat jullie zeker niet meer moeten twijfelen om mee 

te gaan        

 

Samen spelen! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Samen op stap! 


