HERFSTWEEKEND

28-29-30 Oktober 2017
Te Aalter

Woordje vooraf
Hallo KSA-ers!
De herfst laat zich al volop voelen. Je merkt dat de
bladeren meer en meer de bodem bedekken in plaats
van aan de takken te bengelen. Het frisse groen wordt
omgetoverd in een palet van bruine en rode kleuren.
Dit betekent dat het voor ons, KSA-ers, weldra tijd is
voor het eerste kamp van dit kampjaar!
Gedurende dit weekend houden wij ons bezig met tal
van creatieve activiteiten waarmee we de samenwerking
tussen de verschillende bannen willen versterken. De
bedoeling van een geslaagd Herfstweekend is dat we
elkaar beter leren kennen om een hechte KSA band te
smeden. Ook is er op een Herfstweekend tijd voor een
amusante
sportactiviteit
of
een
aangename
herfstwandeling.
We kunnen er samen een gezellig en sfeervol
onderonsje van maken als iedereen zich op een
positieve manier inzet, met aandacht en vriendschap
voor iedereen.
De leiding hoopt dat iedereen vanaf de jongste knaap tot
en met de oudste hernieuwer meegaat zodat we er
samen een onvergetelijk weekend van kunnen maken.

Waarom dit weekend?
De hoofdbedoeling van dit weekend is dat we elkaar
beter, of op een andere manier, leren kennen. Pas als je
weet wat je aan elkaar hebt en
je elkaar door en door kent, kan
je een ‘groep’ vormen. Eén
grote groep, één grote bond:
KSA Geraardsbergen.
We moeten immers proberen
om een volledig jaar goed met
mekaar op te schieten. Een goede groepssfeer is dan
ook noodzakelijk om er ook dit kampjaar iets
onvergetelijk van te maken.

Waar gaan we heen?
“De Kattenberg” is een keurig ingericht jeugdverblijf,
gelegen in Aalter. We beschikken naast dit gezellige
heem ook over een prachtige speelweide om ons
helemaal uit te leven met een stevig potje voetbal of
honkbal, een sluipspel spelen of een andere
onvergetelijke activiteit!

Ons adres is:

Telefoon:

‘De Kattenberg’
Kattenberg 5
9880 Aalter
0488/48 39 32

Het telefoonnummer is van Juliaan, de bondsleider. We
vragen wel om enkel in uiterste nood dit nummer te
gebruiken! Dank daarvoor.

Wanneer?
Op zaterdag 28 Oktober verzamelen we om 8.30u op
de parking aan ons lokaal in Onkerzele. Gelieve op tijd
te komen zodat we om 9.00 u STIPT zouden kunnen
vertrekken. De terugkeer wordt voorzien op maandag
30 Oktober rond 17u30.

De prijs
De kostprijs van dit herfstweekend bedraagt 55 euro.
Hier zijn het verblijf, de activiteiten en het eten
inbegrepen. Dit jaar zouden we graag hetzelfde systeem
hanteren als vorig jaar namelijk het elektronisch
inschrijven van de leden. Hiervoor kan u het kampgeld
overschrijven op volgend kamprekeningnummer: BE81
1030 2435 2324. Gelieve ook bij de vermelding de naam
en voornaam van het lid op te geven en te betalen
VOOR 21/10/2017.

Wat neem je allemaal mee?
Slaapgerief
û Slaapzak (+ deken)
û Pyjama of slaapkleed
û Een Veldbed
Eetgerief
û
û
û
û

Gamel of plastiekbord
Vork, mes en lepel
Beker/tas
Keukenhanddoeken en aardappelmesje (verplicht)
Kledij

û
û
û
û
û
û

Piekfijn uniform! Dit doen we aan bij het vertrek
Warme trui(en), degelijke regenkledij
Spel en sportkledij
Sportschoenen, stapschoenen
Binnenhuisschoenen
Zwemkledij
Toiletgerief

û
û
û
û

(bad)handdoeken
Washandje en zeep/shampoo
Tandenborstel, tandpasta
Kam, haarborstel
Allerlei

Zaklamp, balpen, zakdoeken, zak voor vuil linnen

Wat laat je thuis?
We zouden graag hebben dat jullie niet te veel snoep
meenemen. Af en toe een snoepje is misschien wel
lekker, maar er zal zeker en vast eten genoeg zijn. Ook
vragen we om het zakgeld tot een minimum te
beperken.
Jullie begrijpen ook wel dat er geen Iphone’s, tablets,
MP3’s, en dergelijke mogen meegenomen worden. Ook
jullie GSM MOETEN jullie thuis laten! Alle opgesomde
elektronische toestellen worden onmiddellijk in beslag
genomen als we ze ergens bemerken!

Vergeet jullie LUNCHPAKKET niet
voor het eerste middagmaal + jullie
VELDBED

Beste vrienden en vriendinnen,
Het is de eerste keer dat we er dit jaar op uittrekken.
Een
kort
maar
krachtig
weekend
waar
vriendschapsbanden worden versterkt en de
creatieve geest tot nadenken wordt gestemd.
Het zou tof zijn mocht er niemand ontbreken. Zo
wordt het zeker een fijne en onvergetelijke
driedaagse!
De leiding.

