
Beste ouders, leden en KSA-sympathisanten 

Zondag 1 augustus vertrekken wij op ons jaarlijks KSA 
kamp! Zoals u misschien al weet, zullen we dit jaar de 
streek in en rond Baal (Tremelo) verkennen. Normaal 
gezien zijn de leiders al bij jullie thuis gepasseerd met 
de nodige info en inschrijving voor dit kamp. Hier hebt u 
de kans gehad om vragen te stellen en uw zoon in te 
schrijven. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, dan kan u 
dat nog steeds doen (tot de dag voor vertrek!). 

Aangezien we nog steeds kampen met de coronacrisis, zullen we ook dit jaar de 
nodige voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Wat er echter verandert is t.o.v. 
vorige editie, is dat we als 1 bubbel op kamp kunnen gaan. Het kamp zal dus terug 
een beetje meer volgens oude gewoontes kunnen plaatsvinden. Toch zullen we 
voorzichtig moeten zijn en nemen wij de nodige maatregelen om besmettingen te 
vermijden!  

We raden daarom ten zeerste aan dat u uw zoon laat testen voor hij op kamp 
vertrekt. Dit kan via een PCR-test, een test bij een apotheek of een sneltest. De 
leidingsploeg zal dit ook doen, zodat we met een gerust(er) hart kunnen vertrekken. 

Zoals u misschien al heeft vernomen, zijn er enkele leiders besmet geraakt tijdens 
een vakantie. Zij zijn al enkele dagen in quarantaine en hebben met niemand van de 
leidingsploeg contact gehad. Hun quarantaine duurt tot het begin van het kamp. Zij 
zullen enkel aanwezig zijn als hun test negatief is. 

Vrijdag 30 juli kunnen jullie je fiets en/of koffer brengen naar de KSA lokalen, zodat 
wij deze kunnen meenemen naar de kampplaats. 

Zondag 1 augustus worden jullie verwacht op de kampplaats zelf. We zullen naar 
oude gewoonte een spaghetti-avond organiseren, die in shiften zal verlopen. Meer 
info zullen we komende week nog met jullie meedelen. 

Hopelijk gaat alles goed met jullie en is alles een beetje duidelijk. Wij dromen ervan 
om er alweer een onvergetelijk kamp van te maken! Vragen of opmerkingen mogen 
altijd aan ons gesteld worden, via een bericht, telefoontje of mailtje. 

Beste groeten, 

 

De leiding. 

 


