
Weekendboekje 
knimmers  

27-29 april 2018 
Meulemakershoef 6  

2440 Geel 
 



Beste ouders en knimmers, 
 
Zoals gewoonlijk gaan we dit jaar weer op weekend. 
Zijn jullie er klaar voor? Een weekend vol leuke 
activiteiten, waar echte vriendschappen ontstaan. 
Dit jaar gaan we op knimweekend in Geel en dat zal 
doorgaan van 27 april t/m 29 april. 
 
Als jullie nog vragen hebben of er is iets niet duidelijk 
kunnen jullie altijd de leiding bereiken door een mailtje 
te sturen of te bellen naar:  
 
Saar Bossier  
0485332560 
saar.bossier@hotmail.com 
 
Vergeet zeker jullie medische fiche niet in te vullen!!! 
Wij kijken er al super hard naar uit, hopelijk gaan jullie  
allemaal mee!  
 
 
Groetjes jullie leiding Wout, Jordy, Jeroen en Saar 
 
 
 
 
 
 



Infoblad 

 
Waar: 

 Meulemakershoef 6, 2440 Geel 
 
Route vanaf KSA lokaal: 

 
 
Wanneer:  
Van 27 t/m 29 april, jullie worden allemaal op vrijdag 
27 april om 19 uur verwacht in geel. Zondag 29 april 
mogen jullie om 13 uur huiswaarts keren.  
 
Prijs en inschrijven: 
Het weekend zal in totaal 25 euro kosten. Dit moet je 
storten op de rekeningnummer van de KSA:  



BE32 7330 4464 6302 met als mededeling: Naam + 
voornaam kind Knimweekend. Dit zou ten laatste 21 
april gestort moeten zijn. Vanaf dan zijn jullie 
ingeschreven en mogen jullie mee op knimweekend . 
Als je toch niet mee kan door omstandigheden bv 
ziekte… en je hebt al betaald, laat ons (Saar Bossier) dit 
dan zo snel mogelijk weten aub.   
 

Wat mogen we zeker niet vergeten mee te nemen? 

 

 Slapen: 

 Slaapzak 

 Veldbed 

 Hoofdkussen 

 Zaklamp  

 Je geboorte knuffel  

 Kleren: 

 Je uniform + sjaaltje 

 Kleren die vuil mogen worden 

 Genoeg onderbroeken, sokken… 

 Pyjama 

 Schoenen  

 regenjas 

 Wassen: 

 Washandjes 

 Handdoek 



 Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, beker, 
borstel… 

 

Wat nemen we NIET mee?! 

 

 Gsm of andere waardevolle spullen 

 Snoep, eten of drinken 

 Scherpe voorwerken zoals een zakmes 

 Slecht humeur 
 

Medische fiche 

 
Vergeet deze niet in te vullen en af te geven aan de 
knimleiding, ten laatste 21 april! Vergeet ook zeker 
jullie identiteitskaart niet mee te nemen 27 april! 
 
 


