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KAMPBOEKJE
TELLIN
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VOORWOORD
179 km
2 in te laden containers
Een stuk of 10 (online?) examens of testen
Zover zijn we nog van het kamp verwijderd.

Maar niet getreurd, hier is alvast het kampboekje!
Nog 1 maand strijden en dan is het weer zover! Het KSA kamp komt er
weer aan!
Sommigen onder jullie gaan al jaren mee en zullen ondertussen al
kampexperten zijn, maar voor anderen wordt dit een compleet nieuwe
ervaring. Dit boekje is voor zowel de experten als de nieuwelingen
gemaakt en bevat alles wat je moet weten om in juli op KSA kamp te
kunnen vertrekken.
Zo vind je een door onze experten opgestelde lijst met alles wat in de
koffer moet zitten. Om buiten te spelen, te knutselen en jezelf beestig
te amuseren heb je natuurlijk de juiste spullen nodig, want je moet ook
kunnen eten, slapen, jezelf wassen, ....
In dit boekje vind je ook alle belangrijke data, enkele kampregels,
contactgegevens en alle andere info die nuttig kan zijn voor de ouders
en voor de leden.

CORONA OP KAMP

Er is intensief samengewerkt binnen de jeugdsector met virologen en
medische experts om gepaste maatregelen te zoeken om het virus geen
kans te geven. Dit zijn de voornaamste aanpassingen die gebeuren.

MAG IK MEE?

Yes! Iedereen mag mee, als dat veilig kan. De voorwaarden:
• Behoort een lid tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan het kamp
als diegene toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes
onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts
.
• Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van het kamp
of tijdens het kamp? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt
voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, leiding, kookploeg,
enzovoort. Alle ouders zijn mee verantwoordelijk om geen zieke
kinderen mee te laten gaan op kamp.
Personen behoren tot een risicogroep als ze diabetes, longaandoeningen,
nieraandoeningen, een verzwakt immuunsysteem of een hartziekte
hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, als hun kind tot
de risicogroepen behoort, dit zo aan te geven in de medische fiche en in te
schatten of hun risico mits medicatie onder controle is, of hier een extra
inschatting van de huisarts nodig is.

Dan kunnen we alleen nog maar zeggen: lees rustig dit boekje, bereid je
maar voor op het kamp en dan zien we jullie daar!
Vele groetjes, knuffels, kusjes, vuistjes , elleboogjes van de leiding!
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CORONA OP KAMP
BUBBELS VAN MAX. 100 PERSONEN
Het kamp zal worden opgedeeld in bubbels van maximum 100 personen, leiding
hoort bij de bubbel maar telt niet mee voor de limiet van 100. Voor ons zal
dit betekenen dat wij gewoon in normale omstandigheden op kamp kunnen.
Aangezien jongens en meisjes nog apart gaan komen beide kampen onder
de 100 personen (inclusief koks). Iedereen kan dus samen spelen en eten. De
leiding wordt vlak voor de aanvang van het kamp ook een bubbel en probeert
buitenstaand contact zoveel mogelijk te vermijden. Wanneer nodig zullen er nog
steeds mondmaskers gedragen worden. Handen wassen, tafels ontsmetten,
etc zal nog steeds een prioriteit zijn tijdens het kamp

CORONA OP KAMP
KAMP ACTIVITEITEN

Activiteiten zullen zo veel mogelijk in openlucht doorgaan. Voor de rest zal alles
dit jaar gewoon kunnen doorgaan zoals het daarvoor was. Formaties zullen
terug in volledige groep zijn en er kunnen weer cross-activiteiten doorgaan
tussen de verschillende groepen. Indien leden of leiding vermoeid zijn, worden
extra rustmomenten ingelast zodat iedereen minder gemakkelijk ziek wordt. We
verlaten het opstaan dan ook met een half uur.

IS HET VEILIG?
HYGIËNEMAATREGELEN

Handen wassen blijft ook dit jaar een vaste routine in het
kampschema. Dit wordt de standaard voor en na iedere
activiteit, maaltijd, tussendoortje, WC bezoek, gebruik
van materialen, bij niezen/hoesten, .... Eetgerei laten we
drogen i.p.v een handdoek te gebruiken. De kookploeg
werkt met mondmaskers en handschoenen bij het meer
intensievere kookwerk. Hun keukenhanddoeken worden
dagelijks vervangen. Dit jaar wordt de kookploeg terug
deel van de bubbel aangezien we met hun erbij nog steeds
onder de 100 personen zitten. Ook tafels en materiaal
blijven we zoveel mogelijk ontsmetten.
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Ja. De beslissing om de jeugdkampen te laten doorgaan, is er niet zomaar
gekomen. Hier is goed overlegd met de experten. We nemen heel wat
maatregelen om het kamp veilig te laten verlopen zoals voldoende rust (zie
hierboven). Je kind moet ook de handen blijven wassen. Hoesten en niezen doet
je kind nog altijd in de elleboog. Of in een papieren zakdoekje dat daarna wordt
weggegooid in een vuilnisbak met deksel op. Omdat wie vermoeid is vatbaarder
is voor het virus wordt ook extra aandacht besteed aan rust in de programma’s
dit kamp.
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CORONA OP KAMP
WAT ALS MIJN KIND ZIEK WORDT?

Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt. We voorzien
een quarantaine-tent waar je kind dan kan apart gezet worden wanneer er
vermoeden van besmetting is. We nemen contact op met een huisarts in de
buurt van het kamp. De huisarts zal de groep adviseren m.b.t. te ondernemen
stappen. Dit wil o.a. zeggen dat je als ouder of opvoeder kan gevraagd worden
je kind op te halen. Hou hier dus zeker rekening mee. Kinderen (en ook leiding/
kookploeg…) die ziek zijn horen niet thuis op het kamp en worden dus in
quarantaine geplaatst, getest en indien nodig zo snel mogelijk opgehaald.

WAT MET DE KOOKPLOEG?

De kookploeg behoort gewoon mee tot de volledige bubbel. Met hun erbij
zitten we niet boven de 100 personen. Tijdens het bereiden van de heerlijke
kampmaaltijden zullen naast het handen wassen ook alles ontsmet worden.

MOETEN WE NA HET KAMP IN QUARANTAINE?

Nee, dat is enkel nodig als iemand besmet zou zijn. Er wordt wel aangeraden
om contact met risicogroepen in de eerste week na het kamp te vermijden!
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ALGEMENE INFO
ALLES DUIDELIJK TEKENEN

Zowel kleren, ondergoed, veldbedden, bagage, ... alles waar je
je naam in zou kunnen zetten zet je hem er best in. Wij komen
elk jaar thuis met heel wat verloren voorwerpen en de eigenaar
vinden is niet altijd evident!

GEEN SNOEP OP KAMP

Waarom? Heel eenvoudig, wij hebben een kookploeg die
heel de dag in de weer is om lekker eten voor ons allen
te maken. Bovendien is er een 4-uurtje voorzien voor
iedereen. Snoepgoed zal door de leiding afgenomen
worden en in bewaring worden gehouden tot de terugkeer.

GEEN ELEKTRONICA

GSM’s en andere dure spullen horen niet thuis op kamp. Deze
kunnen enkel stuk of verloren gaan. Kan je je ouders/vriendjes niet
missen? Je kan steeds een brief of kaartje schrijven op kamp.
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ALGEMENE INFO
ALTIJD TOEZICHT

‘s Avonds houdt de leiding om te beurt de wacht tot alles
stil is en de meeste leden slapen. Wij verlaten ook nooit
de kampplaats. We zijn ons ervan bewust dat we een
grote verantwoordelijkheid dragen tijdens het kamp.

REGELS ROND ZAKGELD

De jongste groepen hebben geen zakgeld nodig, enkel wat
geld voor het kopen van kaartjes (€ 0,50/kaartje). Postzegels
nemen ze zelf mee!

BEZOEK OP KAMP

We weten dat er heel wat kinderen last kunnen hebben
van heimee. Toch is het niet de bedoeling dat de ouders
langskomen op kamp, we bezorgen jullie kinderen veilig,
tevreden en ongelooflijk moe terug thuis.
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VERTREK
IEDEREEN VERTREKT IN UNIFORM!
SIM:
WANNEER: 19 juli 2021
WAAR: Vksj lokalen
UUR: 08u00
HOE: Fiets

JIM:
WANNEER: 21 juli 2021
WAAR: Vksj lokalen
UUR: 08u00
HOE: Fiets

ROBBEDOL:

ROODKAPJES:

WANNEER: 22 juli 2021
WAAR: Station Lier
UUR: 09u45
HOE: Trein
MEENEMEN: Lunchpakket

WANNEER: 24 juli 2021
WAAR: Station Lier
UUR: 09u45
HOE: Trein
MEENEMEN: Lunchpakket

P&V:
WANNEER: 26 juli 2021
WAAR: Station Lier
UUR: 09u45
HOE: Trein
MEENEMEN: Lunchpakket

KAMPARTIKELS

In het kampartikel komt elke groep zijn of haar kampthema te weten. Alle activiteiten (bosspellen, dorpspellen, knutselen, ...) zullen in dit thema zijn. Lees
deze artikels zeker goed na, hier staat extra informatie mee op extra materiaal

De roodkapjes en de
robbedollers vertrekken dit
jaar op verschillende data.
Zo trekken we een duidelijkere
lijn tussen het jongens- en
het meisjeskamp en de
leeftijden.

ZORG ER OOK VOOR DAT JE ALLE BAGAGE MEEGEEFT OP DE BAGAGEINPAK! ENKEL NOG EEN KLEIN RUGZAKJE OP DE TREIN IS MOGELIJK.
10

11

PIEPERS & VOSKES
VLIEGEN JULLIE MEE MET ONS OP 24 JULI NAAR TELLIN?
Zoals je misschien wel door hebt is ons kampthema van dit jaar:

. We

vliegen met de Roodkapjes Airlines een week lang de wereld rond! We gaan de
allercoolste, leukste, gekste landen bezoeken. Géén tijd om ons te vervelen dus!

Dag allerliefste vospi’s,
Na dit spetterende ksa jaar, zijn wij weer helemaal klaar om op kamp te gaan! Hopelijk gaan jullie allemaal
mee!
Dit jaar zijn er heel wat mysteries op te lossen, en daarvoor hebben wij jullie nodig. Wij, als NACHTWACHT,
gaan het kampterrein ontdekken en de zotste kampavonturen beleven!
We beginnen ons groot avontuur op 26 juli aan het station van Lier. Vergeet zeker geen lunchpakket en
drankje voor ‘s middags, want we hebben een lange tocht voor de boeg. Om dit avontuur helemaal goed in
te zetten, zien wij jullie graag massaal in jullie uniform aankomen.
Wat er allemaal in jullie koffer moet, vind je verder in het boekje. Vergeet zeker geen kleren die super vuil
mogen worden tijdens onze vettige spelen.

Nu, wat hebben jullie allemaal nodig om te overleven op dit mega leuke KSA kamp?
Neem allemaal een witte t-shirt mee, jullie leukste feestoutfit, kleren die super vuil
mogen worden, en als je dit hebt een stewardessenoutfit dit kan nog wel eens van pas
komen. Al de rest dat jullie moeten meenemen, vinden jullie terug verder in het
kampboekje.
We vertrekken samen 24 juli volledig in uniform (zeker t-shirt en hemd) aan het station
van Lier, de exacte uren staan in het kampboekje. Probeer allemaal zeker 10 minuutjes
vroeger te zijn zodat we onze trein niet missen! Neem ook een lunchpakket mee dat we
onderweg kunnen opeten.
Zo, dit was de belangrijkste informatie, als je nog met vragen zit mag je ons altijd
contacteren! Wij hebben er enorm veel zin in én geloof ons: DIT WIL JE NIET MISSEN <3

Wij ontvangen op de bagage-inpak graag jullie koffer of sportzak (liefst zonder wieltjes) en een pot choco.
Bereid jullie maar voor want het wordt een suuuper tof kamp. Hopelijk komen jullie allemaal mee!
Vele groetjes van jullie leiding
Steffi, Lien, Bob, Lukas, Toon en Hanne
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Roodkapjes Airlines
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ROBBEDOL

JIM
Hey Jimmers,
Lach jullie eens rijk!
Dit kamp gaan wij opzoek naar de Jimmer die zich het allerrijkst
kan lachen.
Klinkt dit als dé ultieme uitdaging voor jou? Kom dan zeker mee
op kamp van 21 juli tot en met 31 juli.
Mensen die rijk willen zijn, moeten daar soms ook hard voor
werken. Daarom worden jullie op 21 juli om 8u verwacht aan
de VKSJ-lokalen met een fiets die volledig in orde is (banden
opgepompt, remmen die werken, bel, lichten,…). Daar begint
onze weg naar het rijkdom. Wij fietsen op 2 dagen naar ons
kampterrein in Tellin. Wat is er nog belangrijk mee te nemen
op de fiets? Eten en drinken voor de eerste dag, plakgerief voor
eventuele lekke banden, SLAAPZAK en MATJE om te
overnachten na de eerste dag fietsen. Voor de rest nog een
tandenborstel en alle andere essentials voor in de avond en
ochtend.
Wanneer we aankomen op kamp gaat onze weg naar rijkdom
verder. Daar moeten jullie ook nog een aantal spullen voor
meenemen. Graag een WITTE t-shirt (of ander kledingstuk) dat
na het kamp nooit meer wit moet zijn. Ook een paar
kledingstukken die nooit meer proper moeten geraken. Moest je thuis nog een
geweldig wapen hebben liggen voor waterspellekes, kan dit misschien nog wel
in jou voordeel spelen.
Voor de rest zou ik jullie behendigheid, kook-/bakkunsten,
algemene kennis,… zeker nog wat onderhouden. Het zijn alleen
maar tips die jullie kunnen leiden naar rijkdom.
Hopelijk zien we al jullie schone gezichtjes terug op kamp!
Bisous!!
Kato, Julie en Lozelit
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SIM

MÉKES

Legende:
1: Blauw
2: Groen
3: Wit
4: Oranje
5: Geel
6: Rood
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-19 JULI TOT 31 JULI2

3

4
1
5

Jullie hebben het kampthema nu waarschijnlijk al wel door. We gaan dit
jaar op kamp met de fiets naar Tellin. Uiteraard gaan we dit niet op één
dag doen maar we doen deze tocht op drie dagen. Het is dus heeeel
belangrijk dat jullie een fiets hebben die helemaal in orde is (eventueel
kan je voor het kamp je fiets nog eens laten controleren in de
fietsenwinkel) en met grote fietszakken aan. In die fietszakken steek je:
een matje, slaapzak, kleren voor op de driedaagse, voldoende water,
zonnecrème, regengerief, plakgerief, toiletzak, bestek, pyjama en een
petje. Wees gerust, we gaan er een super leuke driedaagse en kamp
van maken! We spreken af op 19 juli, om 8:00 uur aan de vksj-lokalen.
Alle verdere info (adres, wat moet er in de valies, bezoekdag,...) vinden
jullie verder in dit boekje. Jullie mogen ook wat zakgeld van thuis
meenemen voor eventueel een drankje/chipje te kopen voor in jullie
shelter. Vergeet zeker ook geen witte T-shirt mee te nemen!
Hopelijk kijken jullie er net zo hard naar uit als ons.
Xxx-jes van jullie leiding
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EEN DAGJE OP KAMP

07.45 u : Opstaan leiding

08.00 u : Opstaan en wassen leden
08.30 u : Ochtendformatie (in hemd!)
08.45 u : Ontbijt

POST

Is de post al geweest? Wanneer komt die dan? Wanneer krijgen wij onze
post? Is de postbode vanmorgen al geweest? Heb ik post? …

Elke dag krijgen wij deze vragen minstens drie maal gesteld door elk kind.
Daarom is het altijd leuk om een briefje te schrijven. Maak uw dochter/zoon,
kleinkind, vriendinnetje/vriendje, … gelukkig en stuur hem/haar een briefje of
kaartje naar het volgende adres:

09.15 u : Vormiddagactiviteit
12.00 u : Middagmaal
13.00 u: Platte rust
14.00 u : Namiddagactiviteit 1
16.00 u : Vieruurtje
16.15 u : Namiddagactiviteit 2

Naam
groep
Pappotstraat 5
8902 zillebeke

18.00 u : Avondmaal
19.00 u : Avondactiviteit
20.00 u : Wassen en omkleden lagere school
20.30 u : Avondformatie
20.45 u : Taptoe
21.00 u : Piepers & Voskes, Roodkapjes en Robbedol gaan slapen
23.00 u : JIM en SIM gaan slapen
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Houdt er rekening mee dat post
extra vertraging kan hebben
wegens corona, verzend je post
dus zeker op tijd (of misschien
al voor het kamp)

Op kamp kunnen er kaartjes gekocht worden tegen € 0,50 per kaartje. Zie wel
dat uw kind voldoende postzegels bij heeft. Één kaartje met postzegel krijgt
uw kind van KSA.
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KAMPPRIJS

CONTACT OP KAMP

Piepers & Voskes: 110 euro
Roodkapjes: 120 euro
Robbedol: 125 euro
Jim: 135 euro
Siim: 150 euro
Niet leden: + 10 euro voor de verzekering

VRIJE BIJDRAGEN

Omwille van de coronamaatregelen die ons opgelegd zijn komen er heel wat
kosten bij. Zo moeten wij extra wasbakken, handzeep, extra alcoholgel, extra
kuisproducten, ... . Daarom vragen wij aan al wie wil om een extra bijdragen.
Dit is natuurlijk niet verplicht en kiest u volledig zelf. Ook het bedrag is een
vrije keuze.

STORTEN

Je kan het bedrag (& eventuele bijdrage) storten op BE91 7512 0778 7376
met duidelijk vermelding van de naam en de groep.
Als meerdere kinderen per gezin meegaan, betaalt de oudste de volledige
kampprijs. Al de andere kinderen die mee op kamp gaan krijgen elk 5 euro
korting.

JOHANNA JANSSENS
0471 21 46 27
Hoofdleiding

JOKE SCHITTEKAT
0470 34 74 17
Hoofdkok

In bepaalde gevallen kan er zelfs een deel van de kampprijs worden
teruggetrokken via mutualiteiten. Breng het papier van de mutualiteit mee
naar de bagageinpak zodat wij het kunnen ondertekenen of vraag ernaar via
ksa.broechem@hotmail.com.
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BAGAGE INPAK

DONDERDAG 15 JULI
18U30-19U30
aan de lokalen in de rubenslaan

WAT NEEM JE ZEKER MEE NAAR DE BAGAGEINPAK?

 Veldbed & valiezen
 Strookje GDPR (tenzij dit online is ingevuld, zie pagina 24)
 Afgedrukt medische fiche (tenzij dit online is ingevuld, zie pagina 24)







Piepers en Voskes = Choco
Roodkapjes = Cornflakes
Robbedol = Confituur
Jim = Een pak sponsjes
Skim = Handzeep
Leiding = Hagelslag

Gelieve meteen alle bagage mee te geven op de bagage-inpak, op de trein of
bus is er immers geen plaats om nog bagage mee te nemen.

WAT ALS IK NIET KAN?
Bent u niet thuis op de dag van de bagage-inpak en je kan je bagage niet met
iemand meegeven? Geef ons even een seintje, dan bestaat de mogelijkheid
om de bagage vroeger binnen te brengen. Later gaat echter niet want op het
einde van de dag wordt de container afgesloten.
Ook zouden wij willen vragen geen grote trolly’s mee op kamp te geven. Dit
is namelijk zeer onhandig om te laden in de container en over het (gras)terrein
te sleuren. Het is dus gemakkelijker om een grote sportzak mee te geven.
Bedankt!
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WAT IN DE VALIES?

Speelkledij:







Lange broeken
5 shortjes
Warme truien
6 T-shirts
8 paar kousen
Petje

Schoenen:
 Stevige wandelschoenen
 Loopschoenen (sneakers)
 Sleffers, adiletten, ...

Regenkledij:
 Regenjas (KW)
 Rubberen laarzen

Zwemgerief:





Badpak of bikini
Grote handdoek
Zwembandjes (indien nodig)
Rugzak voor dagtocht
(zonder snijdende bandjes)

Slaapgerief:





Pyjama
Knuffeldiertje
Slaapzak & fleecedeken
Veldbed (GEEN LUCHTMATRAS)

Wasgerief:











Waskom
6 washandjes
5 handdoeken
Tandenborstel
Tandpasta
Kam of borstel
Haarrekkers
Zonnecrème (hoge factor)
Aftersun
Shampoo & zeep

Eetgerief





Bord of gamel
Beker
Bestek (mes, vork, lepels)
2 keukenhanddoeken

Allerlei
Zaklamp
Zakdoeken
Drinkbus
Kapstok voor uniform
Schrijfgerief & briefpapier
Postzegels!
Boek of strip voor platte rust
Klein beetje geld voor kaartjes
(€0,50/stuk)
 3-tal mondmaskers (voor +12)









Zorg ervoor dat overal je naam in
staat en kijk zeker het artikel van je
groep na voor extra benodigdheden!
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BEZOEKDAG
Door de corona-crisis zal er ook dit jaar geen normale en prachtige bezoekdag
kunnen plaatsvinden.
We kregen afgelopen zomer veel de vraag of ouders hun kinderen toch niet
mochten komen ophalen, zo konden zij er een weekendje aan toevoegen. Voor
dit jaar hebben wij besloten om ouders zelf te laten kiezen.

Optie 1 : Ofwel komt u uw kinderen en/of vriendjes ophalen op onze kampplaats. U
kan de slotformatie dan live bijwonen en de kampsfeer toch even opsnuiven! Dit ten
allen tijde met een mondmasker. Wij vragen ook om maximum met 2 personen naar
de kampplaats te komen. Kinderen onder 12 jaar niet meegerekend.
•
•
•
•

Aankomst op kampplaats 13u45
Tijd voor een drankje
Slotformatie 14u15
Vertrek 15u30

Optie 2 : Ofwel kiest u er voor om uw kinderen op te halen in het station van
Antwerpen-Berchem. Indien u voor deze optie kiest komt er €10 bij op de totaalprijs
van het kamp van uw kind(eren).
Tijd van aankomst in het station Antwerpen-Berchem wordt nog gecommuniceerd.
Opgepast! Deze optie is enkel mogelijk als er 15 kinderen mee gaan. Indien
dit niet het geval is laten we het op tijd weten zodat u uw kind(eren) kan
komen halen!

Vul hier je keuze in: https://forms.gle/NtixnSaggZ8bddg2A
*we vragen iedereen dit de doen zodat wij hier een goed overzicht van hebben!
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FORMATIELIEDEREN

OCHTENDLIED:
JONG EN BLIJ, GAAN WE FRANK EN VRIJ ER VANDAAG WEER
EENS FIJN VANDOOR. ZONDER LIED ECHTER GAAT HET NIET
ZING DAAROM ALLEN MEE IN KOOR. WAAR WIJ GAAN, GAAT
ONS LIED MET ONS MEE HOOR MAAR, HET KLINKT OVER
LAND, OVER ZEE. WIJ ZINGEN VROLIJK EN BLIJ, WANT DAT
MAG OP ZO’N ZONNIGE, STRALENDE DAG HIPHOI

AVONDLIED:
O HEER, D’AVOND IS NEERGEKOMEN, DE ZONNE ZONK, HET
DUISTER KLOM. DE WINDEN DOORRUISEN DE BOMEN. EN
VERRE STERREN STAAN ALOM... WIJ KNIELEN NEER OM U TE
ZINGEN IN ‘T SLAPEND WOUD ONS AVONDLIED. WIJ DANKEN
U VOOR WAT WE ONTVINGEN, EN VRAGEN, HEER, VERLAAT
ONS NIET! KNIELEN, KNIELEN, KNIELEN WIJ NEDER, DOOR DE
STILTE WEERKLINKT ONZE BEÊ LUIST’REND FLUIST’REN KRUINEN MEE EN STERREN STAREN TEDER. GEEF ONS HEER, ZEGEN
EN RUST EN VREÊ

FORMATIELIED:
OMDAT WE KSA’ERS ZIJN MET EEN LACHEND GEZICHT, MAKEN
WE ALTIJD NIEUWE VRIENDEN OMDAT WE KSA’ERS ZIJN MET
EEN LACHEND GEZICHT, MAKEN WE ALTIJD NIEUWE VRIENDEN ALS JE BLIJ EN VROLIJK WIL ZIJN, KOM DAN BIJ ONS ALS
JE HOUDT VAN EEN LIED EN EEN FEEST, KOM DAN BIJ ONS OMDAT WE KSA’ERS ZIJN MET EEN LACHEND GEZICHT, MAKEN WE
ALTIJD NIEUWE VRIENDEN OMDAT WE KSA’ERS ZIJN MET EEN
LACHEND GEZICHT, MAKEN WE ALTIJD NIEUWE VRIENDEN.
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MEDISCHE FICHE
Het medische fiche is dit jaar online in te vullen. Zo hoeft er niets afgedrukt te
worden of extra meegenomen worden naar de bagageinpak en kunnen wij waar
we ook zijn aan de nodige informatie.

VUL HET FORMULIER IN VIA VOLGENDE LINK:
https://forms.gle/9T4Q21qkEGz8Azqm6

DRUKT U HET FORMULIER TOCH LIEVER AF?
Dat kan, op onze site onder “bestanden” vindt u een downloadbaar bestand of
druk het via deze link af: https://bit.ly/3fsEhvP. Vergeet dit fiche dan ook niet
mee te nemen naar de bagageinpak.
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