
Beste ouders &  KSA’ers 
 

Het is weer zo ver, ons ledenweekend met de -12 groepen staat weer voor de 

deur!  

Via brief willen we jullie zoon/dochter uitnodigen voor ons  

ledenweekend van 24 - 26 april.  

Tijdens dit ‘klein’ kamp nemen we onze -12 leden mee naar onze legerbasis, waarbij spel en plezier 

centraal staan. Op dit weekend zijn er activiteiten te beleven binnen de leeftijdsgroepen, maar ook 

enkele gezamenlijke activiteiten met alle -12–leden samen. 

 

De leiding organiseert dit weekend speciaal voor de -12 leden en wij zouden het dan ook heel leuk 

vinden moesten jullie erbij zijn!       Door dit weekend kunnen jullie al een idee krijgen hoe ons groot 

zomerkamp eruit zal zien.  

Wij als leiding kijken er alvast naar uit en hopen op een meer dan geslaagd weekend samen met jullie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische info: 
Adres:   Jeugd- en vakantiecentrum Hechtel - Eksel 

              Lupinestraat 1 

              3940 Hechtel - Eksel  

Aankomst leden: 24 april om 19 u 

Vertrek leden: 26 april om 11u 

Vervoer: ouders brengen en halen de kinderen zelf. 

Inschrijven: €25 per lid (eten, drank en overnachting inbegrepen), 

voor 12 april over te schrijven op volgend rekeningnummer:  

BE65 8601 1791 4996,  

met als mededeling: “-12 weekend + naam kind(eren)” 

 

 

 



Wat mee te nemen: 

- GAMEL !!  
- Kussen + kussensloop 

- matrasovertrek (bedden zijn aanwezig, LET OP 

! De rojo’s slapen in een tent, zij moeten wel 

een slaapmatje/matras meenemen) 

- Slaapzak/deken 

- 2 onderbroeken (eventueel ook reserve) 

- Zuivere sokken (eventueel ook reserve) 

- Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, kam, 

bekertje, zeep… 

- Handdoeken en washandjes voor 2 dagen 

- Kleren die vuil mogen worden 

- Kledij voor de fuif  

- Zaklamp 

- 2 paar broeken 

- Dikke trui 

- Jas 

- KSA-hemd en/of T- shirt 

- Eventueel regenlaarzen 

- Snoepgoed (met mate) 

- Spelletje/lesboek voor tijdens de platte rust 

- KIDS – ID of eventueel identiteitskaart + 

klevertje van de ziekenkas 

- Lijstje met eventuele allergieën of andere 

bijzonderheden (medicatie, bedplassen,…) aan 

de verantwoordelijke af te geven

 

 

Wat neem je best niet mee: 
- Geld 

- Elektronica: GSM, iPad, … 

- Dure/goede kleren 

 

Mocht u nog vragen hebben omtrent dit weekend, aarzel dan 

zeker niet om ons te contacteren. U kan ons steeds bereiken het 

volgende nummer: 

 

Katrien Opsteyn : 0494/58 07 95 

 

Ook voor bijzonderheden tijdens het weekend kan u ons hierop 

steeds bereiken. 

 

 

Wij hopen alvast dat u uw kind(eren) kunt overhalen om mee te gaan en een onvergetelijk weekend te 

beleven samen met ons en zijn/haar vrienden! 

 

Tot dan!  

Leiding KSA Rekem 

 


