1. Tweedesweekend (geen activiteit voor kabouters uit het eerste leerjaar!!)
Dit artikel is enkel bestemd voor de kabouters uit het 2e leerjaar! Het
tweedesweekend gaat door in Kortrijk, waar we verblijven in het jeugdheem “De
Warande”. Dit vindt plaats van vrijdag 11 november tot en met zondag 13
november. Wat houdt zo’n weekend nu precies in? Wel, ten eerste zijn we weg met
enkel tweedejaars Kabouters, dus er zijn meer leiders voor minder Kabs, wat
resulteert in verfijndere en meer uitgewerkte spelletjes dan die die je op zaterdag
voorgeschoteld krijgt.
Om in te schrijven dient u enkel de medische fiche in te vullen en samen met €35 af
te geven aan een kabouterleider.
Overschrijven kan ook op het rekeningnummer: BE79 0682 1860 9533
Met de vermelding: Tweedesweekend, Naam en Voornaam van je zoon
Bijvoorbeeld: Tweedesweekend, Bart Simpson
Mogen we vragen om dit te betalen ten laatste op zaterdag 29 oktober!
Aangezien Kortrijk niet zo ver is, zouden we op de ouders willen rekenen voor het
vervoer van de kabs. Wie zijn kleine oogappel dus ter plekke wil afzetten zou ons
ongelofelijk helpen. Hetzelfde voor de terugkeer op zondag. Iedereen die wenst te
voeren zal een plannetje krijgen op vrijdag. Ook de ouders die enkel de zondag
kunnen rijden.
Als u dit strookje ingevuld hebt krijgt u nog een e-mail/ telefoon van de hoofdleider
met bevestiging dat we op u rekenen als chauffeur.
Nuttige Info
Vertrek: Iedereen wordt vrijdag om 9u30 in uniform en MET BAGAGE verwacht aan
de KSA.
Hou dit strookje zodat u nog weet wat u afgegeven hebt:
Ik, ouder van kabouter:____________________ zal in mijn auto (nadat mijn zoon en
ikzelf reeds plaatsgenomen hebben) nog ___ plaats(en) overhebben om gelukkige
kabs te vervoeren. Ik kan voeren op vrijdag 12 feruari / zondag 14 februari (schrap
wat niet past)
----"---------------------------------------------------------------------------------------------------------Gelieve onderstaand strookje af te knippen en af te geven aan een kabouter leider:
Ik, ouder van kabouter:____________________ zal in mijn auto (nadat mijn zoon en
ikzelf reeds plaatsgenomen hebben) nog ___ plaats(en) overhebben om gelukkige
kabs te vervoeren. Ik kan voeren op vrijdag 11 november / zondag 13 november
(schrap wat niet past)

Adres weekendplaats:
Heirweg 132
Kortrijk 8500
West-Vlaanderen
Enkel voor noodgevallen: 0478/826.179 (GSM Leider Jelle)
Wat nemen we mee op weekend?
• ondergoed: onderbroekjes, onderhemdjes
• handdoeken en washandjes
• kousen en reservekousen
• een dikke trui
• een lange broek
• één of twee extra T-shirts
• een regenjas
• sportschoenen
• eventueel regenlaarzen
• een pyjama
• een hoeslaken
• een slaapzak
• twee keukenhanddoeken (zeker naamtekenen!)
• zakdoeken
• een zaklamp
• een teddybeer
GEEN SNOEP (leiders en koks zijn daar allergisch aan), GEEN DURE UURWERKEN,
GSM’S, COMPUTERS, HUISDIEREN…

