
Wat moet je zoal bij hebben bij het vertrek:  
• UNIFORM dit bestaat uit een T-shirt (7.5 euro), een das (3 euro) en 

een korte broek. Dit mag dus niet in je valies zitten. Indien je nog 
geen uniform hebt laat je dit weten aan Thibo op 0470 68 49 91. 

• Uw KIDS-ID, dat je vlak voor vertrek afgeeft aan een leider. 
• Eventuele medicatie (afgeven aan Mirco) 

 
Omdat wij elk jaar problemen ondervinden als wij het vervoer 
regelen, zullen we het vanaf dit jaar anders doen. Elke ouder zorgt er 
zelf voor dat zijn/haar kind op de weekendplaats geraakt en terug. 
Carpoolen is zeker een optie, maar spreek daarvoor onderling tussen 
de ouders af. Dit kan eventueel in de Whatsapp groepen van de KSA. 
Stel dat u geen vervoer kunt regelen voor uw kind, dan mag u Thibo 
contacteren, wij zullen er dan voor zorgen dat uw kind vervoer heeft. 
Gsm-nummer Thibo: 0472510918 

             
 
  

WAT IS ER ZOAL NOG BELANGRIJK  
  
Het weekend bedraagt 35 euro. Dit wordt ook meegedeeld bij de 
inschrijving. Indien je wil overschrijven, dit is het rekeningnummer:  
BE64 0682 4386 0552 
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Leeuwkes -, pieps –en jongknapenweekend 

                1-2-3 april 2022  
             ADRES VAN DE KAMPPLAATS 

Brandstraat 105,  
8755 Ruiselede 



VOORWOORD  

Het is weer zover. Het moment is opnieuw aangebroken voor het geweldige 
weekend met de -12 van KSA Zulte. Hiertoe behoren de Leeuwkes, Pieps en 
niet te vergeten, de Jongknapen. Voor sommigen is dit de allereerste 
ervaring in het kampgebeuren. Het is nu slechts drie dagen, maar op deze 
manier kunnen we jullie klaarstomen voor het kamp in de zomervakantie 
van zeven dagen. Net zoals vorige editie valt het weekend niet meer in de 
krokusvakantie en vertrekken alle drie de groepen op hetzelfde tijdstip. Dit 
jaar worden we verwacht in het grote sprookjesbos waar we samen op stap 
gaan met Shrek en zijn vrienden. Daar zullen we een weekendje de strijd aan 
gaan tegen het koninkrijk en hun volk. Vergeet zeker het kleine monstertje 
in jezelf niet om Shrek in zijn avontuur te kunnen helpen. 
  
WAT NEEM JE ZOAL MEE IN JE VALIES 
  
 SLAAPGERIEF  

• Slaapzak 
• Matrasovertrek 
• Pyjama  
• Zaklamp  
• Knuffelbeertje  
• Kussen + kussensloop 

 WASGERIEF   
• Tandenborstel  
• Tandpasta  
• Shampoo + zeep  
• Kam  
• Washandjes  
• Handdoeken  

 
 
KLEDIJ  

• Lange broeken  
• Voldoende korte broeken 
• T-shirts  
• Voldoende onderbroeken  
• Voldoende kousen  
• Warme trui  
• Voldoende paar schoenen  
• Regenvest, KW   
• Zakdoeken 
• Eventueel verkleedkledij 

in thema Shrek (mag, 
maar hoeft zeker niet!) 

 
WAT NEEM JE NIET MEE IN JE VALIES  
  

• Elektronische apparatuur  
• Uniform (dat heb je aan bij het vertrek)  
• Te veel snoep (een kleine hoeveelheid mag, maar te veel wordt 

afgenomen)  
  
VERTREK  

  
We vertrekken op vrijdag 1 april. 
We verzamelen aan de lokalen om 18.30u stipt met een reeds gevulde 
maag. Na het toneeltje vertrekken de ouders die voeren (rond 19u) 
Op zondag 3 april spreken we om 15u30 af aan de weekendplaats, om 
dan terug aan de lokalen te zijn omstreeks 16u. 
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