
Piekrie weekendboekje 



Piepers en krieltjes 
 

Beste ouders,  

 

De lente is begonnen, dus dagen zijn langer en ons pie-krie kamp komt dichter bij. Het iets 

nieuw voor vele van jullie daarom nodige we jullie uit om eerst een weekendje mee te gaan.  

We gaan het super tof makken met leuke activiteiten, lekker eten en nog zo veel meer. Jullie 

krijgen zelf geen tijd om jullie ouders te missen. Natuurlijk gaan we jullie dit weekend beetje 

voorbereiden voor groot kamp zo dat die 5 dagen super worden.  

We trekken naar de scouts lokalen in Vosselaar. Hier verblijven we van de 21ste tot 22 april 

voor 1 nacht op een  zalig veldbed. Het zal weer voorbijvliegen! Jammer genoeg. We kleden 

ons weekend in met thema dat als rode draad door onze activiteiten loop. Wat dit thema is 

houden we nog eventjes geheim maar we kunnen wel zeggen dat het een ‘spetterend’ 

verhaal zal worde.  

In dit boekje vinden jullie alle informatie die je nodig hebt en hoe je kan inschrijven voor dit 

absolute hoogtepunt van het KSA-jaar. Hebben jullie daarna nog vragen of snap je iets niet 

goed, twijfel dan niet om het even aan je leiding te vragen.  

Hopelijk gaan jullie allemaal mee!  

Groetjes van jullie leiding, 

Dries, Gert-Jan, Ruben, Bo en Kirsten 

 

WIE en waarom? 

Omdat kei leuk is en op voorbereiding op ons klein kamp. We zijn de jongsten van de 

jeugdbeweging , dus dit jaar 5dagen kamp in groot verlof. Maar eerst weekend, Zij zorgen 

voor de spelletjes, de kleine accidentjes, het verhaaltje voor het slapengaan, het troosten bij 

heimwee, het vertellen van een leuke mop en een fantastisch uitgewerkt weekendthema. 

Verder gaat er nog andere leiding mee die 3 dagen onze koks zullen zijn. Zij zorgen voor de 

overheerlijke maaltijden en lekkere pap voor ’s avonds. Ook zij durven wel eens gek doen. 

Smeer je stem al maar om luidkeels te zingen voor het eten, anders blijft het eten in de 

keuken in plaats van op ons bord!  

WANNEER?  

We verwachten jullie op zaterdag 21 april om 10.00 uur aan de weekendplek. Daar zal de 

leiding voor jullie klaarstaan en kunnen zij de mama’s en papa’s een handje helpen bij het 

installeren van de bedjes. Zondag 22 april om  worden de ouders om 11.30u verwacht om 

hun kleine spruit terug op te pikken.  

 
WAAR?  

adres:  Konijnenbergpad 2Y, 2350 Vosselaar 



een brief sturen is leuk maar voor een nachtje kan/zal het verloren gaan. 

(Dit adres is tevens het adres van het lokaal zelf en kan je dus ingeven op je GPS.)  

Noodnummers  

Bij noodgevallen kan u ons bereiken op volgende telefoonnummers:  

Kirsten Vaes: 0484090430 

Wij verwachten tijdens het weekend geen bezoek van familieleden. Dit om bestwil van 

alle kinderen. 

 
PRIJS  

Het prijskaartje voor het weekend bedraagt 30 euro Inbegrepen in deze prijs zijn:  

• De verblijfplek 

• Eten en drinken  

• Verzekeringen  

• knutselmateriaal  

• Spelmateriaal  

INSCHRIJVEN?  

Je medische fiche geef je af bij de activiteiten. 

En voor het betalen kan u het geld overschrijven op onze rekeningnummer (733-0446463-

02) met als mededeling ‘Naam + voornaam kind – PK – weekend’. 

WAT NEEM JE MEE OP WEEKEND ?  

Bij aankomst draagt iedereen zijn of haar UNIFORM ( T-shirt + sjaaltje )! 

SLAPEN 

o Pyjama 

o Hoofdkussen 

o Knuffel 

o Veldbed 

o Eventueel onderlaken 

o Degelijke zaklamp 

o Slaapzak 

o Denkt u dat uw zoon of dochter kans heeft om een ongelukje te hebben op kamp? 



Voorzie dan luiers of een extra slaapzak. De kinderen kunnen hun luier privé aan – 

en uitdoen. 

WASSEN 

o 2 washandjes 

o en kleine handdoek 

o Zakdoeken 

o Toiletzak met kam/borstel, tandenborstel, 

o tandpasta, beker,… 

KLEDIJ 

o Uniform 

o Korte en lange broeken (wij worden wel eens vuil op weekend) 

o Voldoende (dus extra) ondergoed en kousen 

o T-shirts 

o Dikke trui 

o Regenjas 

o 2 paar schoenen (spelen en stappen) 

o Verkleedkleren 

o Eventueel laarzen 

o Pet/ zonnebril 

o We zijn op kamp en kunnen altijd wel eens vuil worden. Neem dus 

o enkel speelkleren mee! 

 

WATERPRET 

o zwembroek, badpak en badhanddoek 

ETEN 

o gamellen 

o Beker 

o Mes, vork, lepel en dessertlepel 

ALLERLEI 

o Zonnecrème, aftersun 

o Eventuele medicatie afgeven aan leiding bij aankomst +duidelijk naam en 

hoeveelheid, frequentie opschrijven 

o kinderpaskaart en sis-kaart 



o Leesboek, stripverhaal 

o zaklamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT LATEN WE THUIS? 

Zakgeld 

Speelgoed (ook geen kleine prulletjes aub)  

Zakmes  

Duur fototoestel (eventueel wegwerptoestel mag wel op eigen risico)   

Snoep en frisdrank! (wij verwennen ze al genoeg) 

 

We hebben er zin in!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg dat op alles een naam staat!! Uit ervaring weten we dat de 

kindjes hun spullen niet herkennen en zo houden we de berg 

verloren voorwerpen zo klein mogelijk. 



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 meebrengen bij vertrek!) kinderen paspoort 

 

Werkjaar: .......................................................................... Groep: .................... 

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 kamp 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 en bevestigt de 

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

toestemming deel te nemen aan het weekend van 2018. 

 

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

 

 

 

 


