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Liefste Leeuwen en Leeuwinnen 

 

Ook dit jaar heeft de leiding voor jullie weer een heel weekend in elkaar gestoken. Het is één 

van de leukste weekends van het jaar dat je absoluut niet mag missen. We zijn 3 dagen lang 

met de hele groep samen en amuseren ons met een heleboel toffe spelletjes en andere 

activiteiten. Jullie leiding hoopt dan ook dat jullie met zo veel mogelijk zullen komen zodat 

we het echt onvergetelijk kunnen maken.  

Het weekend is een soort van klein kamp waar de leiding 3 dagen lang activiteiten zal 

voorzien net zoals de activiteiten op zaterdag, maar dan nog meer van dat. Ook zullen we op 

dit weekend kunnen smullen van het lekkere eten dat de koks voor ons bereid hebben. ’s 

Avonds leggen we ons allemaal gezellig in de slaapzaal om dan goed te kunnen rusten voor 

de dag erna. Het weekend is een moment van het jaar waar de leiding zeer hard naar uitkijkt 

en wij hopen jullie ook, zodat we er megaveel plezier kunnen maken. 

Ons weekend zal dit jaar doorgaan van 20 tot en met 22 maart 2020. Vrijdag mogen jullie 

ouders je om 19:30 uur komen afzetten, waarna er tijd is om jullie helemaal te installeren en 

een plekje te zoeken in de slaapzaal naast je beste vrienden en vriendinnen. Wanneer we 

ons een heel weekend geamuseerd hebben, mogen de ouders jullie zondag terug op komen 

halen om 11:00 uur. Dit jaar zal het weekend plaatsvinden op dit adres: Aardseweg 1, 2440 

Geel.  

Als er nog vragen zouden zijn over het weekend kan je ons altijd op deze manier bereiken: 

- Telefoonnummer: 0483 59 93 80     Gijs Craane 

- E-mail: gijs.craane@gmail.com         Gijs Craane 

- Of je kan het ook altijd aan de leiding vragen als je ze ziet aan het lokaal 

Wij kijken er alvast heel hard naar uit en hopen jullie met zen alle daar te zien 

Groetjes van jullie leiding  

Siets, Bertha, Tokkel, Boke choco en gikkie  

Of beter bekend als: Sietse, Birthe, Toke, Bo en Gijs 
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Hoe moet ik inschrijven? 

Inschrijven doet u door de medische fiche (dat je achteraan dit boekje kan vinden) in te 

vullen, mee te brengen naar de activiteit en aan de leiding af te geven. Verder dient u 35 

euro over te schrijven naar de rekeningnummer van KSA Beerse:  

Rekeningnummer: BE32733-0446463-02 

Vergeet dit zeker niet voor het weekend te betalen, want indien niet betaald, kan u kind 

helaas niet mee omwille van verzekeringen. 

 

Wat moet ik meenemen? 

Bij aankomst draagt iedereen zijn of haar uniform!! (T-shirt/trui en 

sjaaltje) 

Slapen 

 Pyjama 

 Hoofdkussen 

 Knuffel 

 Veldbed 

 Eventueel onderlaken 

 Degelijke zaklamp 

 Slaapzak 

Wassen 

 Washandje 

 Grote en kleine handdoek 

 Zakdoeken 

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

 tandpasta, beker  

Kledij 

 Uniform 

 Broeken 

 Voldoende ondergoed en kousen 

 T-shirts 

 Dikke truien 

 Regenjas 

 Winterjas 

 Sjaal, muts en handschoenen 

 Schoenen 



 Verkleedkleren 

We zijn met de KSA op weekend dus je kleren kunnen wel eens vuil worden. Neem dus enkel 

speelkleren mee!!! 

Eten 

 Gamellen/plastieke bord 

 Beker 

 Mes, vork, lepel en dessertlepel 

Allerlei 

 Kids-ID (zeker niet vergeten!) 

 Medicatie (deze kan bij aankomst afgegeven worden aan de 

 leiding met duidelijk de naam en de hoeveelheid erbij vermeld) 

 Leesboek, stripverhaal 

Wat laten we thuis! 

 Zakgeld 

 Zakmes 

 Dure spullen 

 

Vergeet zeker niet overal een naam in te zetten, zodat we het aantal verloren voorwerpen 

kunnen beperken en zodat iedereen de juiste spullen mee naar huis neemt 

 

  



Medische fiche 
Deze medische fiche dient om de leiding de noodzakelijke inlichtingen over uw kind 

te bezorgen. Daarom vragen wij u om, in het belang van uw kind, de informatie 

correct en nauwkeurig in te vullen. De informatie blijft natuurlijk strikt vertrouwelijk en 

wordt enkel ingezien door de leidingsgroep van uw kind. 

IDENTITEITSGEGEVENS 

 
Achternaam kind:……………………………………………………… 
 
Voornaam kind:………………………………………………………… 
 
Geboortedatum: ………../…………/…………..            Geslacht: M / V 
 
Achternaam ouder/voogd: ……………………………………... 
 
Voornaam ouder/voogd:………………………………………….. 
 
Gsm-nummer:………………………………………………………….. 
 
Gsm-nummer 2:……………………………………………………….. 
 
Straat:……………………………………………………………………………..  Nummer:……………………. 
 
Gemeente:……………………………………………………………….. 
 
E-mail:………………………………………………………………………. 
 

2de verblijfplaats 

 ( enkel invullen als dit van toepassing is) 

 
Achternaam ouder voogd:……………………………………….. 
 
Voornaam ouder/voogd:………………………………………….. 
 
Straat:………………………………………………………………………………...  Nummer:…………………. 
 
Gemeente:……………………………………………………………….. 
 
E-mail:……………………………………………………………………… 
 
Gsm:………………………………………………………………  Telefoon:………………………………………. 

 



Extra contactpersoon bij afwezigheid van ouders 

 
Naam:…………………………………………………  Relatie tot kind:……………………………  
 
Gsm:…………………………………………………      Telefoon:……………………………………. 

 

 
Naam:…………………………………………………  Relatie tot kind:……………………………  
 
Gsm:…………………………………………………      Telefoon:……………………………………. 

 

Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische 

handelingen uit te voeren. Ook het toedienen van lichte pijnstillende en 

koortswerende medicatie is, zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een 

arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande kader vooraf toestemming 

te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp. 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon/dochter 
een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te 
dienen. 

         Ja ○             ○ Nee 

 

Medische gegevens 

Heeft uw kind een ziekte of beperkingen (suikerziekte,               ○ Ja             ○ Nee 
huidaandoeningen, epilepsie, astma…) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Moet uw kind bepaalde geneesmiddelen nemen?                                                                                                 
○ Ja             ○ Nee 
Welke?………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Hoe vaak?..................................................................................................................................... 
Hoeveel?....................................................................................................................................... 

Is uw kind gevaccineerd tegen tetanus?                                         ○ Ja             ○ Nee 
Wanneer voor het laatst?                                                                  …………………………………………… 

Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen,                  ○ Ja             ○ Nee 
Levensmiddelen of andere stoffen? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Volgt uw kind een bepaald dieet (lactosevrij, geen                       ○ Ja             ○ Nee 
Varkensvlees, allergieën) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mag uw kind deelnemen aan normale activiteiten, aangepast aan de leeftijd? 
- Sport                nl. ……………………………….                               ○ Ja             ○ Nee 
- Spel                  nl. ……………………………….                               ○ Ja             ○ Nee 
- Staptochten                                                                             ○ Ja             ○ Nee 
- Andere            nl. ……………………………….. 

 



Andere informatie 

Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden? 
( Vlug moe, bedwateren, slaapwandelen…) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zijn er nog andere inlichtingen/opmerkingen die u aan de  leiding wilt meedelen? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Op weekend/kamp worden er door de leiding regelmatig foto’s genomen tijdens de 

activiteiten en nadien soms online gezet. Hiervoor hebben we toestemming van een 

ouder nodig. 

Wij geven toestemming aan de leiding om foto’s van mijn kind te nemen en online te 
zetten. 

         Ja ○             ○ Nee 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, 

Datum: 

Handtekening: 

 

 

 

 

Bevestig hier 2 zegeltjes van het ziekenfonds. 


