
Wat moet je zoal bij hebben bij het vertrek:  

• UNIFORM dit bestaat uit een T-shirt (7.5 euro), een das (2.5 euro) 
en een korte broek. Dit mag dus niet in je valies zitten. Indien je nog 
geen uniform hebt laat je dit weten aan Seppe op 0475 98 38 37. 

• Uw KIDS-ID, dat je vlak voor vertrek afgeeft aan de weekendleider. 
  

Net zoals elk jaar zoeken we vrijwilligers die ons naar de bestemming 
willen voeren en ons ook veilig terug naar huis willen brengen. Indien 
je uzelf geroepen voelt om dit te doen laat je dit weten aan Gaetan 
Martens op het nr. 0496 30 77 73 
  

             
  

  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 

                29-30-31 maart 2019  

             

ADRES VAN DE KAMPPLAATS 

Abdijstraat nr. 4 

Affligem 



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 

natuurlijk de Jongknapen. Voor sommigen is dit de allereerste ervaring in 

het kampgebeuren. Het is nu slechts 3 dagen, maar op deze manier kunnen 

we jullie klaarstomen voor het kamp in de zomervakantie. Net zoals vorige 

editie valt het weekend niet meer in de krokusvakantie en vertrekken alle 

drie de groepen op hetzelfde tijdstip. Dit jaar gaan we kennismaken met 

twee paters uit de abdij van Affligem en hun avonturen! 

 

 

  

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 

 

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)  
  

VETREK  
  

We vertrekken op vrijdag 29 maart. 
We verzamelen aan de lokalen om 18u stipt met een reeds gevulde maag. 
Op zondag 31 maart zijn we daar rond 15u terug met de valiezen. 
 

 

2                   3  


