LEEUWKES DEINZE EN DOLFKES
WEEKEND
Beste Leeuwkes van Deinze en Dolfijntjes
Jullie zijn geselecteerd om lid te worden van
het KSA-leger.
Een weekend lang hebben jullie de tijd te
bewijzen dat jullie geen angsthazen zijn en
dat jullie sterke mannen en vrouwen zijn, die
tegen een stootje kunnen. Kortom, dit is
jullie kans om te bewijzen dat jullie het
waard zijn ‘KSA-soldaat’ genoemd te
worden.
Bereid jullie dus voor om helemaal terug te gaan naar de basics.
Alle overbodige luxe gooien we overboord.
Op het einde van het weekend zijn jullie hopelijk allemaal sterke,
gedisciplineerde soldaten van ons leger.

WANNEER?
Wij verwachten jullie op 24 maart om 13u (met een volle maag)
Jullie mogen terug huiswaarts keren op 25 maart om 13u.

WAAR?
‘De Warande’
Ringlaan 30a
8501 Heule

WAT NEEM JE NIET MEE?

• Snoepgoed/koeken/…
• GSM/Smartphone
• Andere elektronische spullen (iPad, nintendo,…)
Dit zijn dingen die ten strengste verboden, en absoluut overbodig
zijn in het leger.

WAT NEEM JE WEL MEE?
• Pyjama
• Hoeslaken
• Slaapzak
• Kussen
• Zaklamp
• KSA-hemd
• Ondergoed
• Kousen
• Lange broeken
• Truien
• T-shirts
• Jas
• Stevige schoenen
• Toiletgerief
• Medische fiche
• Eventuele medicatie (zie laatste pagina)
• Bord
• Bestek
• Beker
• 1 keukenhanddoek
• Kids-ID
TIP: Je schrijft best op alles een naam.

INSCHRIJVEN
Wanneer je graag mee wil op ons weekend, schrijf je dan in via de
website https://ksadeinze.be/ voor maandag 19 maart.

Het weekend kost €25 en dient betaald te worden bij aankomst op
het weekend.
Indien jullie vragen hebben, kunnen jullie altijd even een mailtje
sturen naar één van de leiding.
Wij kijken er alvast hééééél hard naar uit.
Hopelijk tot dan!
VELE GROETJES
Emma, Dries, Lotte, Marieke
Yoni, Lars, Romanie en Dara

Mogen wij vragen deze fiche zo zorgvuldig mogelijk in te vullen en mee te geven met uw zoon of dochter. De
leiding hee: deze gegevens nodig om het kamp op=maal te kunnen organiseren. Als u bepaalde zaken liever
mondeling toevertrouwt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Persoonlijke gegevens
Naam: ........................................................................... Voornaam: ............................................ Geboortedatum:
.........................................................
Adres: .................................................................................................................... Telefoon/GSM:
.....................................................
Adres in geval van afwezigheid: .........................................................................................................................
Telefoon/GSM in geval van afwezigheid: .......................................................
Naam huisarts en telefoon huisarts: .........................................................
Medische gegevens
Bloedgroep en resusfactor: ........................
Vroegere ziekten en heelkundige ingrepen: ................................................................................. Lijdt uw
zoon/dochter aan:
Ο suikerziekte
Ο astma
Ο hartkwaal
Ο epilepsie
Ο reuma
Ο huidaandoening
Ο hooikoorts
Ο slaapwandelen
Ο iets anders: .......................................................................
Is hiervoor een behandeling of medicatie nodig ? (indien nodig de leiding contacteren zodat zij bij noodgevallen
weten wat ze moeten doen)
..........................................................................................................................................................................................
... ...............................................................................................................................................................
Werd uw zoon/dochter gevaccineerd tegen klem (tetanus) en zo ja, in welk jaar ? ..................... Is uw zoon/dochter
bijzonder gevoelig of allergisch voor:

geneesmiddelen?
Ο Ja Ο Neen
Zo ja, welke? ...................................................................
bepaalde stoffen of levensmiddelen ?
Ο Ja Ο Neen
Zo ja, welke? ....................................................................

Heeft uw zoon/dochter last van incontinentie (bedwateren) ?
Ο Ja Ο Neen
Is uw zoon/dochter vlug moe? Ο Ja Ο Neen
Kan uw zoon/dochter deelnemen aan: (afgestemd op zijn/haar lee:ijd)
Sport Ο Spel Ο Trektocht Ο Zwemmen Ο
Ja Ο Neen Ja Ο Neen Ja Ο Neen Ja Ο Neen
Moet uw zoon/dochter tijdens het weekend geneesmiddelen innemen ?
Ο Ja Ο Neen
En zo ja, welke, hoe dikwijls en hoeveel ? .............................................................................
Is uw zoon/dochter vegetarisch? Ο Ja Ο Neen
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 pijns=llende en koortswerende medica=e toe te dienen.
Ο Ja Ο Neen

Andere inlichtingen
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Datum: ..................................................................... Handtekening:

