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Inhoud
De zomer komt er alweer
aan, en dat kan maar 1
ding betekenen:
Tentenkamp!
We trekken dit jaar
zoals gewoonlijks naar de
Ardennen om daar de
beste 11 dagen van heel
de zomervakantie te
beleven.
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Kampplaats
Dit jaar begeven we ons naar het Duitstalige deel van
ons Belgenlandje. Ons kamp gaat door in Bütgenbach.
Een kaartje sturen naar uw favoriete
knaap/jonghernieuwer/leider of misschien wel kokje
kan altijd naar:
Naam - KSA Ten Briel
Hotel Drosson – Wirtzfeld 8, 4761 Büllingen

Maar vergeet niet: meer dan 3 brieven per dag
ontvangen = liedje zingen!
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Praktisch
Op voorhand

Meebrengen:

We vragen 145 euro voor
- trekrugzak
het volledige kamp. Gelieve
- lunchpakket + voldoende water
dit te betalen voor 26 juni
- medicijnen
op het rekeningnummer
- briefje toestemming (p9) met
BE 71 7755 1161 1969,
stickertjes mutualiteit
BIC: GKCCBEBB met
- KSA uniform (heb je aan)
vermelding ‘tentenkamp + ban
- wandelschoenen (heb je aan)
+ naam’.
- mondmasker(s) voor op trein
Medische fiche:
Deze is online in te vullen via
de QR-code of link. Dit graag

voor 19 juni. (zie p8)

Vertrek
Wanneer:
1 Juli – 7u15.
Waar:
Achterkant station
(Kant Sint-Michiels)

Aankomst
Wanneer:
11 Juli – 17u
(uren onder voorbehoud door

treinverkeer)
Waar:
Achterkant
station

Tentenkamp Bütgenbach
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Wat neem je mee?
Kledij
 KSA-uniform

Wasgerief
 Tandenborstel +

(aan bij vertrek)

 Wandelschoenen
(aan bij vertrek)

 Voldoende ondergoed
en sokken

 Warme truien
 Lange broek, shorts
 T-shirts (enkele die







heel vuil mogen
worden)
Sportieve kledij
Kledij die vuil mag
worden
Waterschoeisel
Regenkledij
Sportschoenen,
slippers

Slaapgerief





Slaapmatje
Slaapzak
Kussen
Pyjama

Zwemgerief
 Zwembroek/bikini
 Badhanddoek
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tandpasta
Shampoo
Douchegel
Washandjes
Handdoek(en)
Kam/borstel
Deo

Eetgerief






2 Gamellen
2 keukenhanddoeken
Vork + mes + lepel
Beker
Aardappelmesje/zakmes

Extra











Drinkbus
Kleine rugzak
ZONNECRÈME (!)
ZONNEPET (!)
Zonnebril
Zaklamp
Anti-muggenstick
Zakdoeken
Zakgeld (Max. €10)
Mondmaskers voor trein
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Wat neem je niet mee?
 Elektronische snufjes:
Smartphone, uurwerk, …

 Aanstekers en andere gevaarlijke
voorwerpen
 Snoepen/alcohol/…
 Uw lief

Tips bij het maken van je rugzak
Een trekrugzak is een must! Probeer bij het maken
van je zak alle zware zaken zo dicht mogelijk bij je
rug te steken.

Tentenkamp Bütgenbach
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Medische fiche + Medicatie
De medische fiche is zoals gewoonlijk online in te vullen. Dit
kan door onderstaande link over te typen in je browser, of
door de QR-code op de volgende pagina in te scannen met
je smartphone. Gelieve dit uiterlijk voor 19 juni in orde te
brengen! Bij problemen, geef gerust een seintje aan je
banleider!
https://forms.gle/Pm7nHsxZsbNnQxSt8
We moeten wel nog steeds schriftelijke toestemming
hebben dat uw zoon/dochter mee mag op kamp. Dit kan
door het strookje op de volgende pagina in te vullen en af
te scheuren, op dat strookje bevestig je 2 klevers van de
mutualiteit. Het strookje met 2 klevers van de mutualiteit
is voldoende om mee te geven op kamp, er moeten dus geen
ID worden meegegeven op kamp.
Medicijnen mogen afgegeven worden voor het vertrek aan
de banleiders, graag met een duidelijke gebruiksaanwijzing
(wanneer, hoeveel, waar (voor zalven), etc,...). Indien uw
zoon/dochter aangepaste voeding nodig heeft (vegetarisch,
allergieën, lactose-intolerantie, ...) gelieve dit dan ook voor
19 juni te laten weten via Knapen@ksatenbriel.be.
Tip: sommige ziekenfondsen of werkgevers betalen een
deel van de kampprijs terug. Indien hiervoor papieren
ingevuld moeten worden, gelieve dit bij vertrek aan Lisa te
bezorgen.
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Toestemming van de ouders/voogd
Ondergetekende …………………………………………………….
Ouder/voogd van ……………………………Ban: …………………………… & van
………………………Ban:……………………….
geeft toestemming om zijn/haar kind te laten deelnemen aan het
kamp georganiseerd door KSA Ten Briel. Dit kamp zal doorgaan te
Bütgenbach van 1/07/2022 tot 11/07/2022.
Handtekening:
Datum:

Sticker
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Sticker
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Social media
Hoe volg ik de avonturen
van mijn zoon/dochter op
Facebook?

Heel simpel, je surft naar de volgende link:
http://facebook.com/KSATenBriel
Op deze pagina komen foto’s en berichtjes van de
avonturen die we beleven in Bütgenbach! Zo leeft iedereen
mee!
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Hoe volg ik de avonturen van
mijn zoon/dochter op Instagram?
Eveneens heel simpel, je surft naar de volgende link:
https://www.instagram.com/ksatenbriel/
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Throwback
Om jullie helemaal in de sfeer te brengen, krijg je hier nog
een mini foto-throwback naar vorig tentenkamp!

