De Vikings
van KSA Ten
Briel

Vikinginfo
Hoofdviking

bondsteam@ksatenbriel.be

Camille Papin

0472/02 82 20

Kabouters

kabouters@ksatenbriel.be
0499/39 09 48
0472/79 97 52
0499/32 25 36
0498/12 52 99
0479/48 04 15
0484/97 52 44
0487/50 54 29

Pieter-Jan Acou
Vina Halcrow
Xander Fontaine
Charlotte Verbeke
Ruben Moreel
Aran Carney
Raf Tempels

Pagadders
Maxim Pintelon
Anabelle De Clercq
Loeka Hautekiet
Joran Moreel
Nam Quan Nguyen
Leontine Markey
Jorn Supeene

Jongknapen
Vic Tempels
Stan Margodt
Camille Papin
Tuur Bossant

pagadders@ksatenbriel.be
0468/24 87 90
0494/31 02 27
0468/23 36 07
0476/03 27 98
0499/48 50 97
0468/30 50 03
0470/96 20 85
jongknapen@ksatenbriel.be
0474/02 41 34
0487/ 13 75 37
0472/02 82 20
0478/42 00 69

Jules Papin
Wout Acou

0493/93 10 76
0479/30 32 67

Zomerkamp
Het is weer de tijd van het jaar, we gaan op
zomerkamp!
Je gaat je een hele week amuseren met al je
vriendjes en vriendinnetjes.
Er zullen allemaal leuke activiteiten zijn, lekker eten
gemaakt worden en leuke leiders gaan mee!
De Pagadders en Jongknapen vertrekken dinsdag 2
augustus aan het station. De Kabouters vertrekken een
dagje later op woensdag 3 augustus.

Thema
We laten België achter ons
en gaan deze zomer naar
Scandinavië!
We gaan een weekje lang ons gedragen als echte Vikings. Op
dieren jagen, landen veroveren, bootje varen, drinken uit
een hoorn…
Het zal een week vol plezier en avontuur worden in de
gevaarlijke wereld van de Vikings.
We zullen nog niet alles verklappen maar het wordt
alleszins fantastisch!
We zullen na een week terugkeren als Vikings.
Er is ook één dag in het kamp volledig in dit thema waarbij
je je ook mag verkleden als Viking. Koop hiervoor niets
nieuws aan!

Kampwake
Op zaterdag 30 juli is het kampwake, dit is een
moment om ons kamp even in te leiden en de
bagage af te geven. Er wordt een korte inleidende
activiteit georganiseerd met de ban (Dit is zonder
ouders).
De bagage kan op deze dag gebracht worden naar
de KSA-lokalen.
Voor de Kabouters, Pagadder & Jongknapen
van 19u – 21u.

De bagage wordt meegenomen met de
vrachtwagen, zodat jullie deze niet moeten
meesleuren op de trein. Indien je op dit moment
niet kan komen geef dan een seintje aan je
banleider, zo kunnen we een ander moment
voorzien. (enkel in noodgevallen! )

Met de trein
Kabouters
Op woensdag 3 augustus vertrekken we om 9u aan
de achterkant van het station (Sint-Michiels)! Breng
bij vertrek een klein rugzakje mee waarin je lunchpakket
voor ’s middags zit. Bij vertrek heb je je KSA-uniform aan
zoals je sjaaltje, T-shirt… en zeer GOEDE
wandelschoenen.
Pagadders & Jongknapen
Op dinsdag 2 augustus vertrekken we om 9u aan de
achterkant van het station (Sint-Michiels)! Breng bij vertrek
een klein rugzakje mee waarin je lunchpakket voor ’s
middags zit. Bij vertrek heb je je KSA-uniform aan zoals
sjaaltje, T-shirt… en zeer GOEDE wandelschoenen.
Terugkomst
We komen terug van ons avontuur in Scandinavië op
zaterdag 9 augustus om 17u aan de achterkant van
het station (Sint-Michiels).
Het uur van onze terugkomst kan soms veranderen door de
treinuren, we blijven jullie op de hoogte houden via sociale
media.

In de valies


Ondergoed & Sokken



Tandenborstel



Lange broeken, shorts



Tandpasta



T-shirts



Shampoo & Douchegel



Regenjas



Washandjes



Truien



Handdoek



Verkleedkledij (niet
verplicht aan te kopen)



Kam of borstel



Pyjama



Sportschoenen



Slaapzak



Wandelschoenen



Teddybeer



Slippers



Slaapmatje



Pantoffels voor binnen



Eventueel kussen
Kleine rugzak bij vertrek
(Afhankelijk van het weer
).



KSA-uniform (aan)



Anti-muggenstick



Regenkledij



Keukenhanddoek (x2)



Zonnepet



Zwemkledij



Zonnebril



Zak voor de vuile was



Drinkbus





Zonnecrème

Kleingeld voor brief €2,
envelop & adres!



LUNCH

Tip: Maak de zak samen met uw zoon/dochter, zo weten ze wat ze
meehebben op kamp en zitten wij niet met hopen verloren voorwerpen...
Zorg dat alles genaamtekend is! Tip voor kabouters: maak plastic zakjes
met daarin een combinatie van kleren voor een dag, zo hoeven ze niet
uren te zoeken naar verse kleren!

Facebook

& Instagram

Misschien is het wel leuk om eens te zien wat wij allemaal
uitsteken.
Volg ons op Facebook en Instagram, zoek ‘KSA Ten Briel’ op
en volg ons, zo zie je dagelijks foto’s verschijnen van onze
leuke activiteiten!
Hier zijn alvast de links:
Instagram: https://www.instagram.com/ksatenbriel/
Facebook: https://www.facebook.com/ksatenbriel/

Laat je thuis
- Je mama, papa of andere familieleden
- (V)Uurwerk, juwelen of andere dure dingen.
- Elektronische apparaten (smartphone/tablet/camera)
- Snoepgoed (anders eten de leiders het op)

Medische Fiche +
medicatie
De medische fiche is zeer belangrijk, dus
vul deze correct en op tijd in!
Dit kan door de link over te typen in je
browser of door onderstaande QR-code
te scannen met je smarthphone. Gelieve
dit uiterlijk voor 1 juli in orde te
brengen!
https://forms.gle/qXbCNVMFbfbr7EWX
9
Wij hebben wel nog steeds schriftelijke toestemming nodig
dat uw zoon/dochter mee mag op kamp. Dit kan door het
strookje op de laatste pagina in te vullen en af te scheuren.
Hier bevestig je 2 klevers van de mutualiteit aan. Het
strookje met de klevers geef je af bij vertrek aan de
banleider.
Ook medicatie mag bij vertrek worden meegegeven aan
de banleider. Graag met een duidelijke
gebruiksaanwijzing (wanneer, hoeveel, waar, etc.).
ZONDER MEDISCHE FICHE OF
KLEVERTJES, GEEN KAMP!
Tip: sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kamp-prijs
terug. Dit document kunt u vinden op de website van het
ziekenfonds. Indien hiervoor papieren ingevuld moeten worden,
gelieve dit aan Camille te bezorgen. Dit kan ingediend worden tot
drie jaar na het kamp.

Prijs
Het zomerkamp bedraagt voor kabouters €125.
Voor Pagadders en Jongknapen is dit €135.
Indien je wenst deel te nemen, graag overschrijven
voor 1 juli! op het rekeningnummer:
BE71 7755 1161 1969, met vermelding
‘zomerkamp + ban+ naam’.

Waar zitten we?
Chiro Sint-Mattheüs Zwalm
Sportlaan 1a, 9630 Zwalm

Als jullie ouders, familie of vrienden een kaartje
willen sturen kan dat naar:
Naam KAB/PAG/JKN
KSA Ten Briel – Chiro Sint-Mattheüs
Sportlaan 1a
9630 Zwalm
België
Ook wij zullen kaartjes sturen dus vergeet geen centjes voor
postzegels mee te geven en de adressen!
Tip: Schrijf op voorhand al de adressen op de enveloppen en
kleef er al een postzegel op. Dit maakt het heel wat makkelijker
voor uw zoon/dochter.

Afspraken
Voor 1 Juli : Het online invullen van de medische fiche
en het overschrijven van het inschrijvingsgeld.
Op 30 Juli: Kampwake. Bagage aan het lokaal afzetten en
een korte activiteit van 19u – 21u.
Vertrek PAG & JKN: Dinsdag 2 Augustus om 9u aan het
station ( kant Sint-Michiels)! Vergeet je mogelijke
medicatie en onderstaand strookje met stickertjes niet!
Vergeet ook jullie sjaaltje/uniform niet aan te doen bij
vertrek!
Vertrek KAB: Woensdag 3 Augustus om 9u aan het
station
(kant Sint-Michiels)! Vergeet je mogelijke medicatie en
onderstaand strookje met stickertjes niet!
Vergeet ook jullie sjaaltje/uniform niet aan te doen bij
vertrek!
Terugkomst:
Aan het station op zaterdag 9 Augustus om 17u.
Bagage moet net voor of na terugkomst opgehaald
worden aan de KSA-lokalen. Wanneer de bagage terug
is, wordt nog gecommuniceerd.

Hoe schrijf je jouw naam in het schrift van de Vikings?
……………………………………………………………………………
………………

Toestemming van de ouders/voogd
Ondergetekende:
…………………………………………………………………
Ouder/voogd
van
……………………………..
……………………………Ban: …………………………… &
van
& van
………………………Ban
………………………..Ban:…………………………..
geeft toestemming om zijn/haar kind te laten deelnemen aan
het kamp georganiseerd door KSA Ten Briel. Dit kamp zal
doorgaan te Zwalm van 2/08/2022 tot 9/08/2022.
Handtekening:

Sticker

Datum:

Sticker

