
 

Beste leden en ouders, 

 

Normaal, zoals andere jaren, vertrokken we 12 maart op ledenweekend. Helaas, steekt 

corona er weer een stokje voor. De leidingsgroep zou toch graag het weekendgevoel willen 

creëren en zo organiseren wij een alternatief. Dit betekent dat we nu een dag lang 

spelletjes gaan spelen op de Rulheyde, en de 12+ op het KSA-terrein. 

 

Wat houdt dit in voor -12 jaar:  

De leden worden op zaterdag 13 maart om 9u s’ochtends aan de Rulheyde verwacht. Wij 

voorzien heel de dag leuke activiteiten waarna ze om 20u uitgeput terug naar huis mogen 

vertrekken. Tijdens deze dag voorzien wij middageten, een vieruurtje en kunnen ’s avonds 

met hun gamel mee aanschuiven voor een warme KSA-maaltijd. Door de huidige 

coronamaatregelen zullen de leden bij aankomst naar de juiste groep begeleid worden. De 

leiding verdeelt deze groepen op voorhand.   

Adres: Ossengoor 12, 2460 Kasterlee  

Er zal ook leiding klaar staan op dit punt.  

 

 

 

 

 

 

 

Wat houdt dit in voor +12 jaar:  

De knim, sjo en aspiranten worden ook zaterdag 13 maart verwacht.  Aangezien het de 

bedoeling is alles veilig te laten verlopen zullen zij op de KSA de dag doorbrengen. Zij 

worden hier om 9u verwacht en de dag eindigt om 22u.  Ook zij worden voorzien van 

middageten, een 4-uurtje en ook hun gamel wordt s ‘avonds gevuld met iets lekkers. 

 

Wat moeten alle leden deze dag zeker meenemen:  

• Regenkledij  

• Warme kleding  

• Drinkbus  

• Gamel en bestek 

• Goed humeur  

 

Zorg ervoor dat je s’ ochtends al goed ontbeten hebt om aan de dag te kunnen beginnen. 
Om dit allemaal veilig en goed te kunnen organiseren, moet iedereen zich vooraf 
inschrijven. Dit kan je doen door een SMS te sturen naar 0474 08 70 74 voor 7 maart. 
Hierbij vermeld je de naam en groep van je kind en eventueel bij wie je kind in de groep 
wilt zitten. Het inschrijfgeld bedraagt 5EUR. Dit stort je voor 7 maart op ons 
rekeningnummer BE BE08 7390 2054 5813 met vermelding van de naam van de KSA’er. 
Als u nog vragen heeft mag u contact opnemen met de leiding van uw kind.  

 

Wij kijken er al naar uit! 

Vriendelijke KSA-groetjes, 

De leidingsgroep  


