
Inschrijven voor deze kampen 
 
U kan uw zoon inschrijven voor het groot kamp in Baal. 
Dit kan door het formulier in te vullen en ons te 
bezorgen via mail of in de brievenbus (Kerkhofstraat 
20A, 3670 Meeuwen). Betaling kan via overschrijving of 
in cash mee te nemen op de eerste dag van het kamp.  
 
Zondag 1 augustus, 1ste kampdag, zal als volgt verlopen:  

Uw zoon of zonen kunnen gebracht worden vanaf 
18u00. Daar zal u een inkomstandje vinden, hier kan u: 

- Uw inschrijving in orde brengen 
- De identiteitskaart / kids-ID van uw zoon afgeven 
- Medicatie en de nodige instructies geven 
- Spaghetti bestellen en drankbonnetjes kopen 

Als u hier gepasseerd bent, kan u gaan zitten aan een 
tafel en/of samen met  uw zoon zijn spullen naar de 
kamer brengen. 
 
Gedurende de avond voorzien wij lekkere spaghetti, 
drank aan democratische prijzen en activiteiten. 
 
Meer info kan u vinden in ons kampboekje, dat u 
normaal gezien eerder dit jaar ontvangen hebt of terug 
kan vinden op onze website (www.ksameeuwen.be). 
 
Op volgende pagina vindt u het inschrijvingsformulier 
terug. Gelieve dit in te vullen en tijdig aan ons te 
bezorgen. 
 
Als u zich al heeft ingeschreven en betaald heeft, dan 
hoeft u niets meer te doen. Wij kijken er naar uit om er 
weer een geweldige editie van te maken! 
Groeten, de leiding. 

http://www.ksameeuwen.be/


Inschrijvingsformulier 
kampen  2021  

 

Inschrijvingsdatum:....../....../...........
Naam lid: 
.........................................................   

Groep (omcirkelen): 
Sloebers – Leeuwkes – Jongknapen – Knapen 

JHN – +16 

Zal meegaan op het groot kamp in Baal: 
 
 

O Gaat mee op het groot kamp in Baal,  
van 1 tem 10 augustus (€135) 

 
 Opgelet! Het groot kamp zal voor de sloebers 
naar jaarlijkse gewoonte van 1 tot 6 augustus 
duren. Om deze reden is de kostprijs opnieuw €65. 
 
Totaal te betalen: € ………………………… 
 
Wij betalen: 

O contant (ter plaatse in Baal) 

O per overschrijving  

KSA Meeuwen 

BE86 7352 2111 7750 
Vermelding: Naam lid + groot kamp Baal 

 
(1 inschrijvingsformulier per lid) 
Handtekening ouder: 


