
 

                                                                                                    

 

 

 

  

   



 

Voorwoord  
Liefste KSA’ers en ouders  

JOEPIE! Het is weer zo ver! Dit jaar vertrekken we (hopelijk) met alle meisjes op 
weekend. Het worden sowieso weer twee avontuurlijke dagen vol plezier, lachen, 
gieren, brullen, spelen, gek doen en tot de conclusie komen dat KSA fantastisch is. 
Dat komt omdat ook jij bij KSA zit en daarom is het dus uiterst belangrijk dat je ook 
meegaat op ons meisjesweekend! We vertrekken op vrijdag 18 maart naar Heuvelland 
en komen terug op zondag 20 maart. Wat we precies gaan doen blijft nog even geheim, 
dus schrijf je zeker in om te ontdekken wat die superhelden allemaal van plan zijn!!!! 

We hopen dat we dit jaar wel op weekend zullen mogen vertrekken! Duimen op een 
positief verloop van de coronacijfers! We volgen de verandering van de maatregelen 
voortdurend op en laten op voorhand nog weten welke maatregelen er van kracht 
zullen zijn zodat we van het weekend een geslaagde editie kunnen maken. 

 

 

  



 

Praktisch 

Waar gaan we heen?  Dit jaar vertoeven we het Heuvelland, meer bepaald gaan we 
naar het volgend adres: Dranouterstraat 24, 8950 Heuvelland. 

Inschrijven? Je kunt mee op ons fantastische meisjesweekend door 37 euro over te 
schrijven op het rekeningnummer van je ban met vermelding ‘KSA meisjesweekend 
naam + voornaam’  

Kwebbels: BE18 8334 2468 5565  

Pagadders: BE19 8334 9730 4112  

Flodders: BE60 8334 2468 6070  

Trendies: BE49 8334 2468 6171  

Zwervers: BE38 8334 2468 6272  

Wanneer? Op vrijdagavond 18 maart verzamelen we op het Bosjoenk om 18u.Op 
zondag 20 maart zijn we terug in Oostende rond 14u.  

Ouders die rijden van Heuvelland naar Oostende, gelieve pas om 13u aanwezig te 
zijn aan het heem. Gelieve deze uren te respecteren, zo is het gemakkelijker om een 
keurig overzicht te houden.  

Vragen? Voor vragen kan je altijd terecht bij je banleiding, hun gsm-nummers zijn te 
vinden in het trimesterboekje of op de site. Contact met bondsleidster gebeurt via 
Marie-Sophie Van Ingelghem.  

Vervoer Wij zijn op zoek naar ouders die willen voeren of terugbrengen. Zonder 
vrijwillige chauffeurs kunnen wij immers niet in ons heem geraken. Het is ongeveer 
veertig minuten rijden. Indien u kunt voeren of terugbrengen, aarzel dan zeker niet 
om onderstaand strookje in te vullen en af te geven aan je banleiding. Bedankt!  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
.................................................................... mama/ papa van 
................................................... kan vrijdag voeren/ zondag terugbrengen 
(schrappen wat niet past) en er kunnen ................ kinderen mee. 
Opmerkingen:..................................................................................................... 
Handtekening:  

 

 

 

 



 

Wat neem je mee? 

Gelieve zoveel mogelijk te naamtekenen! 

o Kussensloop + kussentje 

o Bedovertrek 

o Slaapzak 

o Knuffelbeer 

o Pyjama  

o Toiletgerief: douchegel, shampoo, washandjes, handdoeken, borstel, elastiekjes, 
tandenborstel, tandpasta, tampons of maandverband indien nodig  

o Sokken 

o Onderbroeken 

o Voldoende warme kledij: t-shirts, dikke truien, lange broek, regenkledij, 
speelschoenen en pantoffels. ALLE KLEREN KUNNEN VUIL WORDEN, VOORZIE 
RESERVEKLEDIJ!  

o UNIFORM  

o Persoonlijke medicatie 

o 2 genaamtekende keukenhanddoeken  

o Verkleedkledij in het thema “Superhelden”, vrij te kiezen  

o Medische fiche + identiteitskaart 

o 2 mondmaskers 

 

Wat neem je niet mee? 

o Gsm, Ipod, mp3-speler , andere elektronica 

o Dure voorwerpen  

o Snoep  

o Alcohol  

o Liefjes, mama’s, papa’s 

  



 

Individuele medische fiche KSA Oostende Meeuwennest  

Deze medische fiche moet door de ouders en/of arts IN DRUKLETTERS ingevuld worden. 
Hierdoor beschikken de leiders over de nodige informatie om uw kind een zorgeloos 
werkjaar, weekend en kamp te bezorgen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt 
enkel verspreid bij de leiding van uw kind. 

Medische gegevens 

 Zijn er activiteiten waaraan uw kind niet kan deelnemen (dagtocht, zwemmen, …)? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………  

Heeft uw kind ziektes gehad of heelkundige ingrepen waarvan de leiding op de hoogte moet 
zijn? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………  

Heeft uw kind een ziekte of een fysieke of mentale beperking (suikerziekte, astma, autisme, 
…)? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………  

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

Moet uw kind een speciaal dieet volgen (lactosevrij, geen varkensvlees, vegetarisch)? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………  

Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden (bedwateren, 
slaapwandelen,…)? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………  

Is uw kind gevaccineerd voor tetanus? Ja / neen Zo ja, in welk jaar? …………………..  

Moet uw kind tijdens het werkjaar, weekend of kamp bepaalde geneesmiddelen nemen? 
Indien wel, vul dan hieronder in welke. Naam geneesmiddel Wanneer? Hoeveelheid Zijn er 
nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil meedelen? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  

Handtekening ouder(s): De ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van dit 
formulier en bevestigt de juistheid van de hierboven gegeven informatie. Kleef hier twee 
stickers van de mutualiteit aan een hoekje vast 

 


