Contact: Britt Schwillens 0498 56 19 60 / www.ksabree.be
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Bondsleiding

Banleiders

Bondsleider: Britt Schwillens 0498 56 19 60

Leeuwkes: Martijn Ceyssens 0496 69 07 55

Secretaris: Joren Swennen 0497 67 89 11

Jong-Knapen: Wout Vanderstegen 0499 25 86 69

Penningmeester: Wout Vanderstegen 0499 25 86 69

Knapen: Bram Janssen 0479 09 27 98

Proost/K-trekker: Jan Mertens

Jong-Hernieuwers: Joren Swennen 0497 67 89 11

Leiding

Functies

Leeuwkes

Uniformen & T-shirts: Stan Kwanten 0477 67 09 29

Martijn Ceyssens

‘t Kalderke : Bob Martens, Alexander Lemkens,
Joren Swennen

Lisa Braeken
Bas Janssen
Stan Kwanten
Jochen Plas
Jong-Knapen
Wout Vanderstegen
Ine Ceyssens
Ilse Vanderstegen
Stef Monnens
Knapen

PR (Facebook, website, Instagram): Britt
Schwillens, Wout Vanderstegen, Lisa Braeken, Joren
Swennen, Matz Hilven, Ilse Vanderstegen
Materiaalverantwoordelijke/ onderhoud: Alexander
Lemkens, Bram Janssen, Bas Janssen, Lowie Claes
Heikleuter: Britt Schwillens, Lowie Claes
Spaghetticomité: Joren Swennen, Wout
Vanderstegen, Matz Hilven, Stef Monnens, Jochen
Plas
Notulisten: Stan Kwanten, Matz Hilven, Lisa Braeken
Nieuw initiatief: Ine Ceyssens, Ilse Vanderstegen,
Martijn Ceyssens, Stef Monnens, Bas Janssen, Matz
Hilven, Jochen Plas

Bram Janssen
Matz Hilven

Jeugdraad: Lisa Braeken, Joren Swennen, Britt
Schwillens

Lowie Claes
Jong-Hernieuwers
Alexander Lemkens
Joren Swennen
Hernieuwers
Britt Schwillens
Bob Martens
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Hoi hoi!
Nu de spaghetti gezakt en verteerd is, de dagen al ietsje langer worden en die grauwe
winterdagen voorbij zijn, is het hoog tijd om de gamellen onder het stof vandaan te halen en
die goeie ouwe slaapzak op de zolder te gaan zoeken. Jaja, klein kamp is na 2 jaar eindelijk
weer daar! Dit keer steekt corona eindelijk geen stokje voor onze plannen en kunnen we
terug ‘normaal’ (stiekem is bij de KSA niets ‘normaal’ ) op kamp zonder mondmaskers of
bubbels!

Vanaf 5 april gaan we richting het meest zuidelijke puntje van onze provincie en maken we
met de KSA de prachtige Voerenstreek onveilig. Omdat die zuiderlingen ons noordelijke
enthousiasme misschien wat hevig vinden, zullen we het toch maar niet te lang onveilig
maken en zijn we 8 april jammer genoeg alweer weg.

Zit je nog vol met vragen over hoe en wat? Dan ben je op de juiste plaats. Lees snel verder
om al de nodige info van dit avontuur te ontdekken.

Vele groetjes en tot dan!
Britt
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Waar, hoe(laat), vervoer?
Dit jaar gaan we op klein kamp in Voeren. Op dinsdag 5 april verzamelen de Knapen zich om 9u aan
het lokaal om met de fiets richting de kampplaats te vertrekken (zorg zeker dat de fiets in orde is om
pech onderweg te vermijden!). De Jong-Knapen en de Leeuwkes verzamelen om 10u30 aan het lokaal
om met de auto richting de kampplaats te vertrekken. Via de inschrijvingslink stellen we aan de ouders
van de Leeuwkes en Jong-Knapen ook de vraag of er gereden kan worden en hoeveel passagiers er in
de auto passen, aangezien de leiding niet genoeg auto’s heeft om iedereen te vervoeren. De ouders
die rijden zijn bij aankomst ook meer dan welkom om mee te lunchen. We komen terug op vrijdag 8
april. De Knapen vertrekken rond 13u30 dus komen rond 17u à 17u30 aan op kamp (de leiders zullen
ouders op de hoogte houden van hoe ver ze zitten, zodat er niet al te lang gewacht moet worden op
het lokaal). De Leeuwkes en Jong-Knapen vertrekken om 16u dus zullen rond hetzelfde tijdstip als de
Knapen terug zijn op het lokaal. Ook voor de terugrit vragen we of er ouders zijn die kunnen rijden,
wat eveneens aangegeven kan worden via de inschrijvingsformulier. U kan uw kind inschrijven via de
link op de thuispagina van onze website: www.ksabree.be. Het is belangrijk dat u uw kind inschrijft
en de gegevens correct invult. Zo weten we wat we uw kind wel en niet te eten mogen geven, maar
het is vooral handig mocht er zich een noodgeval voordoen. Geef ook zeker goed door of uw kind
medicatie neemt. Dan kunnen de banleiders hier een oogje op houden.

Wat kost het nu eigenlijk?
De prijs van ons klein kamp bedraagt €55 voor het eerste kind dat u inschrijft. Vanaf het tweede kind
kost het €50. U kan in cash betalen bij de banleiders of het geld overschrijven op ons rekeningnummer
BE43 0011 8689 2101.

Identiteitskaart of ISI+-kaart
We vragen ook dat de ouders de elektronische identiteitskaart of een isi+-kaart meebrengen of
meegeven aan hun kind. Dit is verplicht! Deze worden bij vertrek opgehaald en word door de leiding
bijgehouden gedurende het hele kamp. Als u toch identiteitskaart bent vergeten thuis dan zal de
gehele ban wachten tot de leiding hiervan de identiteitskaart heeft ontvangen.
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Is klein kamp fiscaal aftrekbaar?
Ouders kunnen de kosten voor de opvang van kinderen beneden de 12 jaar inbrengen als vermindering
van het belastbaar inkomen. Dat staat zo in het wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992. Om
deze kosten te kunnen aftrekken, moeten jullie beschikken over een bewijs. Indien u dit bewijs wilt,
gelieve onze penningmeester Wout te mailen op: wout.vds02@gmail.com. Dit kan aangevraagd
worden tot 8/05/2022.

Terugbetaling ziekenkas
Een aantal mutualiteiten bieden de optie om het kamp voor een deeltje terug te betalen. Als u dit wilt,
gelieve het bewijs dat voor uw ziekenkas moet ingevuld worden af te drukken en mee te geven aan de
leiding op de vertrekdag. U ontvangt dan het ingevuld bewijs terug na het kamp.

Meer info
Bij vragen over het kamp, aarzel niet om contact op te nemen met de banleiders of met iemand van
de bondsleiding. (Onze contactgegevens staan op het begin van dit boekje.)

Noodgevallen
Het is niet altijd gemakkelijk om je kind te laten meegaan op kamp. Wij kunnen echter alleen de beste
zorgen verzekeren om u gerust te stellen… Wanneer er zich een noodgeval moest voordoen thuis kan
u Britt steeds bereiken op haar GSM. Haar nummer en ook dat van de banleiding vindt u ook terug op
onze website: www.ksabree.be.

Post
Krijg jij graag post van thuis, opa, oma, je liefje, …? Of kan je je ouders gewoon echt niet missen? Laat
dit adres dan zeker achter!

KSA Frisse Heikracht Bree
[Naam van uw kind]
Drink 1
3792 Voeren
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TIP: Kijk je koffer goed na vooraleer je vertrekt! Gebruik deze pagina als een handige checklist.
Slaapgerief







Slaapzak en eventueel een dekentje
Hoofdkussen met kussenovertrek
Matrasovertrek
Pyjama
Teddybeer
Zaklamp

Kledij:











Een onderbroek voor elke dag + een
reserve
Voldoende kousen/sokken
Voldoende T-shirts of hemden
Dikke trui voor ’s avonds
Voldoende lange/korte broeken
Regenjas
Zakdoeken
Stevige schoenen en/of laarzen
Uniform (aandoen bij vertrek!!)
Sloffen of sletsen (dit is handig om ’s
morgens en ’s avonds mee rond te
lopen op de kampplaats)

Wasgerief:










Voldoende washandjes en handdoeken
Zeep
Shampoo
Haarborstel
Waskom
Bekertje
Tandenborstel en tandpasta
Zonnecrème
Persoonlijke hygiëne

Eetgerief:







Twee diepe gamellen,
Vork, mes, lepel
Een plastic beker met oor
Een keukenhanddoek
Vaatdoeken of afwasborstels
GEEN wegwerp eetgerief!

Tip: Steek al je eetgerief in 1 zak zoals een oud
turnzakje, zodat alles bij elkaar zit en niks
rondslingert
Andere benodigdheden:
 Een mondmasker (mocht bv het geval
zich voordoen dat we bij een dokter
langs moeten gaan…)
 Identiteitskaart of ISI+ kaart (afgeven bij
vertrek)
 Drinkbus
 Knapen: Fietsgerief (+ fiets die in orde
is!)
 Pen en papier
 Boeken/stripverhalen
 Een zak om vuile was in te doen
 Rugzak
 Eventueel medicatie (zeker voor de
jongere bannen: meldt dit duidelijk aan
de leiding van uw zoon of dochter en
geeft dit aan hen mee zodat het niet
vergeten wordt)
 Je goede humeur
Wat nemen we niet mee:
• Glazen flessen
• Zakmes
• Snoep
• Alcohol en sigaretten
• Waardevolle spullen (GSM, Ipad,…)
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