
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeuwkesweekend  

16-18 maart 2018 



Beste ouders en leeuwkes 

Het is tijd voor één van de supertofste activiteiten van het jaar. We gaan op 

weekend!!!! Wij kijken er al enorm naar uit, maar dit kan natuurlijk niet 

zonder jullie. We hopen dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn. 

Het weekend is een minikamp waar we samen 3 supercoole dagen beleven. We 

houden geweldige activiteiten, we eten ons buikje vol, we doen de gekste 

dingen en nog zoveel meer. Kort samengevat: 3 dagen lang KSA vol plezier! 

Geen reden om dit weekend te missen! 

Dit jaar zal het weekend van de leeuwkes doorgaan van 16 tot 18 maart 2018 

en plaatsvinden in Turnhout. De leiding bereidt de coolste activiteiten voor en 

er zal een team van koks klaarstaan dat elke dag heerlijk zal koken. 

In dit boekje vindt u alle informatie over ons weekend: de exacte uren, de 

plaats, hoe je moet inschrijven, medische fiche, … 

Als u na het lezen van ons weekendboekje nog vragen hebt, kunt u steeds de 

leiding bereiken door te bellen of een mailtje te sturen naar: 

 

Lauren De Gruyter 

0471 20 89 57 

lauren.degruyter@gmail.com 

 

Vergeet zeker ook niet de medische fiche in te vullen. 

Wij kijken er al naar uit om er samen een fantastisch weekend van te maken! 

 

Groetjes de leeuwkesleiding 

Pieter, Eveline, KSAnder, Gijs en Lauren 
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Wanneer? 

We verwachten jullie op vrijdag 16 maart 2018 om 19u aan de weekendplek. 

Daar zullen wij klaar staan om je een handje te helpen bij het installeren van 

alle bedjes en spullen. Als we helemaal zijn uitgepakt en klaar zijn voor het 

beste weekend ooit, wuiven we samen mama en papa uit. Op zondag 18 maart 

2018 worden de ouders terug om 11u verwacht aan de weekendplek. 

Waar? 

We zullen logeren in de lokalen van Scouts Sint-Joris Turnhout. 

Het adres: Sint-Jorislaan 11, 2300 Turnhout 

Wij zullen dit goed aangeven en zo nodig zal iemand van de leiding je 
opwachten op straat 

We verwachten tijdens het weekend geen bezoek van ouders of familieleden, 

dit om bestwil van de kinderen. 

Inschrijven 

Vergeet zeker niet je zoon of dochter in te schrijven. Dit is belangrijk zodat we 

een idee hebben hoe groot de groep zal zijn. Het prijskaartje van het weekend 

bedraagt €25 euro. Stort €25 op het rekeningnummer van de KSA: BE32 7330 

4464 6302 met als mededeling ‘Naam + Voornaam kind Leeuwkesweekend’.  

Vul de medische fiche in, deze vind je achteraan het boekje. Geef ze op een 

activiteit af aan één van de leiding en uw zoon/dochter is ingeschreven. De 

ingevulde medische fiche hebben we graag voor het weekend zodat we 

rekening kunnen houden met eventuele allergieën. 

Wij zouden graag ten laatste op zaterdag 10 maart weten of uw zoon of 

dochter deelneemt aan het weekend. Als uw zoon of dochter is ingeschreven 

en toch niet mee kan gaan, geef ons dan ook een seintje. 

In de prijs van €25 euro zal inbegrepen zijn: slaap-en speellokalen, eten en 

drinken, tussendoortjes, spel- en knutselmateriaal, verzekering en een 

enthousiaste leidingsploeg die het hele weekend voor de leeuwkes zullen 

zorgen. 



Wat neem je mee op weekend? 

SLAPEN 

• Veldbedje 

• Slaapzak 

• Kussen 

• Zaklamp 

• Pyjama 

• Knuffel 

WASSEN 

• Washandje 

• Handdoek 

• Zakdoeken 

• Toiletzak met zeep, shampoo, kam/borstel, tandenborstel, tandpasta, 

beker, … 

KLEDIJ 

• Uniform! 

• Broeken 

• T-shirts 

• Truien 

• Regenjas 

• Schoenen 

• Pet/zonnebril 

• Zwembroek/bikini/badpak 

• Verkleedkleren 

We zijn op KSA-weekend en kunnen dus wel eens vuil worden. Neem dus 

zeker niet je beste kledij mee. 

ETEN 

• Gamellen 

• Beker 

• Mes, vork, grote en kleine lepel 

Zorg dat je naam zeker op je gamellen staan, we weten uit ervaringen dat 

gamellen gemakkelijk worden verwisseld. 



ALLERLEI 

• Zonnecrème 

• Leesboek/stripverhaal 

• Eventuele medicatie. Deze kan u bij aankomst afgeven aan de leiding. 

Schrijf er zeker de naam, hoeveelheid en frequentie op. 

• Oude kranten en tijdschriften 

 

Wat laten we thuis? 

• Zakgeld 

• Zakmes 

• Gsm, tablets, spelconsoles, … 

• Snoep en frisdrank 

 

 

 

Wij hebben er echt super veel 

zin in!!! Jij toch ook? 



Medische fiche  

Deze medische fiche moet zo correct mogelijk ingevuld worden. De informatie blijft 

strikt vertrouwelijk en wordt enkel ingezien door de leiding van uw kind. Voeg hierbij 

2 kleefbriefjes van het ziekenfonds + SIS-kaart/identiteitskaart (meebrengen bij vertrek!)  

 

Werkjaar: .................2017-2018.............................. Groep: ....Leeuwkes.. 

Naam: ................................................................................ Voornaam: ………… 

Geboortedatum: ………………………………………………………….. Geslacht: M / V 

Officiële verblijfplaats kind: 

Naam (ouder/ voogd)......................................................Voornaam:............................. 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:................................................................ Gsm: ......................................... 

Extra contactpersoon bij afwezigheid van ouders: (bv. Familie, grootouders, ..) 

Naam: ………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ………………………………….. 

Contactgegevens van uw huisarts: 

Naam: …………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………. 

Heeft uw kind een ziekte of beperkingen? (Suikerziekte, astma, huidaandoeningen, 

epilepsie,…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………………………….. 

Moet uw kind tijdens het weekend bepaalde geneesmiddelen nemen? Welke, hoe dikwijls, 

Hoeveel? 

……………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

Is uw kind gevaccineerd voor tetanus? ja / neen In welk jaar?……………………… 

Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



.……………………………………………………………………………………………………………………… 

Moet uw kind een speciaal dieet volgen (lactosevrij, geen varkensvlees, bepaalde 

allergieën)? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………… 

Mag uw kind deelnemen aan normale activiteiten, aangepast aan de leeftijd?  

Sport: ja/neen 

Spel: ja/neen  

Staptochten: ja/neen  

Zwemmen: ja/neen  

Andere: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden (vlug moe, bedwateren, 

slaapwandelen, …)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……… …………………………………………………………………………………………………. 

Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil meedelen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………………… 

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van dit formulier, bevestigt de 

juistheid van de hierboven gegeven informatie en geeft zijn/haar zoon/dochter 

toestemming deel te nemen aan het weekend van 2018. 

 

Datum:…………………………. Handtekening:………………………… 


