
Beste ouders en leden Net als jullie zijn we zeer blij dat ons kamp in Domein Ter Elven- de Scheure te 

Poperinge mag doorgaan! Om alles goed en veilig te laten verlopen, sommen we hieronder nog 

enkele praktische info op.  

Medische fiche 

Het is heel belangrijk dat de leiding op de hoogte is van de medische informatie van alle leden. 

Daarom vragen we om de medische fiche die u terug kan vinden op onze website 

(www.ksawakken.be) onder de rubriek ‘Groot kamp 2022’ zorgvuldig in te vullen. Daarnaast is het 

ook belangrijk dat de opgegeven contactpersonen bereikbaar zijn in geval van nood.  

Valieslijst & Valiezen binnenbrengen 

Wij stellen ook onder dezelfde rubriek een valieslijst ter beschikking. Deze is heel handig om samen 

met uw dochter(s) te overlopen bij het maken van de valies. Indien u dit wenst (dit is vooral van 

toepassing bij de jongere groepen) kunt u de aantallen ook invullen en meegeven in de valies zodat 

de leidsters op het einde van het kamp kunnen controleren of alles terug meegaat huiswaarts.  

Valiezen worden binnengebracht op 30 juni tussen 17u-19u. Deze zullen ter plaatse gebracht worden 

via de camion. 

Vervoer 

Bij vertrek spreken we af op 1 juli rond 12u15 aan het station te Waregem. Van daaruit vertrekt onze 

rechtstreekse trein richting Poperinge! Een gemakkelijke rugzak met wat water, een tussendoortje, 

medische fiche en kidsID/identiteitskaart is misschien niet overbodig.  

Op 10 juli komen wij rond 15u terug aan te Spelewei. Hierbij zal de buschauffeur ons na een plezante 

maar vermoeiende 10 dagen veilig terug brengen.  

De Simmers en +16’ers vertrekken op 1 juli met de fiets richting de Poperinge (verdere info volgt via 

de whatsappgroepen).  

Hieronder vindt u het adres van onze kampplaats:  

Bethunestraat 11 

8970 Poperinge 

Kostprijs  

De kostprijs van de 10-daagse bedraagt €160 per kind. Vanaf het tweede kind wordt dit €140. (De 

Sloebers (3e kleuter – 2e leerjaar) hebben ook de optie om slechts 7 dagen (van 4-10 juli) mee te gaan 

dan bedraagt de kostprijs €115 en €95 vanaf het tweede kind.) Inschrijven is mogelijk via onze 

website (www.ksawakken.be) onder de rubriek ‘Groot kamp 2022’. De inschrijving is pas bevestigd 

nadat wij het geld ontvangen op onze rekening. Dit kan op volgend rekeningsnummer: BE91 7512 

0925 2076 (Gelieve de naam/namen van uw dochter(s) als opmerking te vermelden). Als deze prijs 

wegens omstandigheden een drempel zou vormen, kunt u ons altijd contacteren dan zoeken we op 

een discrete manier samen een oplossing.   
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Contact 

0468 24 53 08 (Xena Godderis),  

0483 2408 60 (Emma Vandenhoeke)  

ksawakken@hotmail.com  

www.ksawakken.be  

Lieve groetjes van de leidsters Anne-Florence, Eva, Lore , Celia, Emma, Louise, Mirthe, Imme, Inès, 

Jana, Marie, Nena, Pauline, Femke, Leonie, Xena, Eleanora en Kato 
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