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Beste	ouders,	liefste	leden	

Welkom	bij	de	tweede	Knipoog	van	dit	KSA-jaar!	Eerst	en	vooral	willen	we	jullie	een	vrolijk	Kerstfeest	en	een	
gelukkig	Nieuwjaar	wensen.	

Dank	 je	wel	aan	alle	aanwezigen	die	bij	de	officiële	 inhuldiging	 van	ons	nieuw	 lokaal	waren.	We	hebben	16	
december	letterlijk	geschiedenis	geschreven	in	onze	KSA-carrière.	Ook	willen	we	graag	ie-de-reen	bedanken	die	
de	 voorbije	 dagen,	weken,	maanden	 en	 jaren	 meegeholpen	 heeft	 aan	 de	 bouw	 van	 ons	 nieuw	 lokaal.	 Het	
resultaat	mag	 er	wezen!	 In	het	 bijzonder	geven	we	een	dikke	pluim	aan	onze	 vzw	Huys	 Ter	Duyst	om	onze	
jarenlange	droom	waar	te	maken.	

De	feestdagen	willen	voor	de	leidsters	ook	iets	minder	tof	betekenen,	namelijk	de	blok.	Vanaf	7	januari	staan	
we	weer	paraat	voor	onze	KSA-sterren!		

Nu	de	dagen	wat	korter	worden	en	de	temperaturen	dalen,	is	het	tijd	om	gezellig	en	knus	bij	elkaar	te	kruipen!	
Blader	maar	snel	door	naar	jullie	programma	van	dit	trimester!		

Dit	jaar	doen	we	zoals	onze	goede	gewoonte	opnieuw	mee	aan	kindercarnaval.	Alsook	het	ledenweekend,	waar	
we	allemaal	voor	aan	het	aftellen	zijn,	gaat	door	van	2	tot	4	maart.	Bekijk	zeker	de	info	van	deze	evenementen	
verder	in	De	Knipoog	om	meer	te	weten	te	komen	over	hoe	je	je	kan	inschrijven,	waar	het	doorgaat,	wanneer	
we	afspreken,	…	

Ook	onze	Wintergrill	 staat	 terug	op	het	programma!	Dit	 zal	doorgaan	op	zaterdag	17	maart	 in	De	Linde,	 te	
Meerbeke.	Schrijf	deze	lekkere	eetgelegenheid	maar	snel	in	jullie	agenda!	Neem	gerust	de	hele	familie,	buren	
en	vrienden	mee	om	lekker	te	komen	smullen.	Iedereen	is	welkom	bij	ons!	

Verder	hopen	we	dat	we	onze	KSA-sterren	weer	talrijk	aanwezig	zullen	zijn	de	komende	rondes	zoals	afgelopen	
maanden	het	geval	was.	En	het	belangrijkste	van	al:	dat	jullie	zich	te	pletter	amuseren!!	De	leidsters	kijken	er	
enorm	naar	uit	jullie	lachende	gezichten	terug	te	verwelkomen.	

	

	

Heel	veel	liefs	en	een	dikke	KSA-kus	

De	hoofdleiding	
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Ho-ho-ho!		
Nu	de	kerstvakantie	voorbij	is	kunnen	we	weer	beginnen	aan	
	een	nieuw	trimester	vol	met	super	leuke	KSA-rondes!		
Maar	wat	staat	er	allemaal	op	onze	planning?	
	
	
7	januari:	Vandaag	halen	we	ons	mooiste	zangtalent	boven.	We	gaan	namelijk	driekoningen	zingen.	Afspraak	
om	14u	aan	de	ingang	van	de	kerk	van	Pollare.	
	
13	januari:	Opgelet,	dit	is	een	zaterdag!	We	houden	vanavond	een	gezelschapsspelletjes	avond!	Breng	dus	maar	
gerust	jullie	lievelingsspelletjes	mee.	Jullie	worden	om	19u	verwacht	in	ons	lokaal	en	mogen	hier	terug	
opgehaald	worden	om	21u.	
	
20	januari:	Opgelet,	dit	is	een	zaterdag!	Jullie	zijn	van	harte	welkom	van	19u	tot	21u	om	te	genieten	van	een	
gezellig	filmpje	in	ons	lokaal.	Breng	gerust	zelf	een	leuke	DVD	mee	en	om	het	allemaal	nog	een	beetje	gezelliger	
te	maken,	mogen	jullie	gerust	ook	een	kussentje	of	een	dekentje	meebrengen.	
	
28	januari:	Om	in	wintersfeer	te	blijven	gaan	we	vandaag	schaatsen!	Jullie	worden	om	10u	verwacht	aan	de	
schaatsbaan	in	Liedekerke.	Jullie	mama’s	en	papa’s	mogen	jullie	hier	opnieuw	komen	ophalen	om	12u.	Neem	5	
euro	mee	en	vergeet	je	handschoenen	en	dikke	kousen	niet!!		
	
4	februari:	Vandaag	gaan	we	knutselen	voor	kindercarnaval.	Spijtig	genoeg	is	deze	ronde	enkel	voor	de	kinderen	
die	hiervoor	zijn	ingeschreven,	deze	kinderen	worden	dan	ook	verwacht	er	te	zijn.	
	
11	februari:	Dit	is	ons	tweede	(en	laatste!)	knutselmoment	om	er	voor	te	zorgen	dat	we	kunnen	stralen	op	
kindercarnaval.	
	
17	februari:	Opgelet,	dit	is	een	zaterdag!	Vandaag	is	de	dag	gekomen	dat	we	kunnen	tonen	waar	we	zo	hard	
voor	gewerkt	hebben.	Het	is	namelijk	kindercarnaval!	Meer	info	omtrent	kindercarnaval	staat	vanachter	in	de	
knipoog.	
	
24	februari:	Opgelet,	dit	is	een	zaterdag!	We	trekken	vandaag	het	mooie	Ninove	in	om	een	stadspel	te	spelen!	
Jullie	worden	om	14u	verwacht	aan	KBC	aan	de	Ninia.	
	
2	–	4	maart:	Wij	gaan	op	weekend,	joepie!	Meer	info	over	het	weekend	vind	je	vanachter	in	de	knipoog.	
	
11	maart:	Vandaag	doen	we	iets	speciaal!	Jullie	worden	om	14u	verwacht	aan		de	abdijpoort	in	Ninove	
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17	maart:	Vandaag	kunnen	jullie	je	buikjes	komen	vullen	op	onze	overheerlijke	wintergrill!	Dit	culinair	spektakel	
zal	doorgaan	in	de	Linde	in	Meerbeke.	
	
25	maart:	Vandaag	doen	we	eens	zot	en	gaan	we	ons	uitleven	in	het	bos!	Jullie	worden	om	14u	verwacht	aan	de	
kapel	van	Bevingen	aan	het	Neigembos.	
	
1	april:	Geen	ronde!	De	paasvakantie	begint!	
	
Veel	kusjes	en	een	vrolijk	Pasen	van	jullie	allerliefste	leiding!	Xxx	
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Zondag 7 januari: 3 koningen! Kom verkleed als de beste Melchior, Balthazar en Kaspar, want 

wij gaan onze zangtalenten naar boven halen! We spreken om 14u af aan de ingang van de 

kerk in Pollare. Hier mogen jullie ouders jullie om 17u ook terug ophalen.  

!!! Je kan je online inschrijven voor kindercanaval.  

Blader even door naar de pagina’s waar je alle info kan vinden! 

Zondag  14 januari: Geen ronde want de leiding heeft examens L 

Zaterdag  20 januari: En Cut! Filmavond! We spreken af om 19u aan het lokaal. Jullie ouders 

mogen jullie hier om 21u terug oppikken. Neem maar een lekker warm dekentje mee.	 

Zondag 28 januari: Joepiee, we gaan SCHAATSEN!  Allen welkom van 10u tot 12u aan de 

schaatsbaan in Liedekerke! Vergeet zeker geen 5euro mee te nemen. Kleed je goed en warm, 

want op de schaatsbaan kan het koud zijn! (handschoenen , muts, sjaal, dikke kousen…) 

!!! Let op: vandaag is het de laatste dag dat je je kan inschrijven  

voor kindercarnaval! Alle info vind je verder in de Knipoog. 

Zondag 4 februari: waar zijn die handige Harry’s?  Vandaag gaan we knutselen voor 

kindercarnaval. 

!!! VERGEET JE ONDERTUSSEN OOK NIET IN TE SCHRIJVEN VOOR WEEKEND! Dit gaat 

door van 2 tot 4 maart. Meer info vind je verder in de Knipoog 

Zondag 11 februari: We knutselen verder aan onze prachtige kostuums. 

!!! Laatste dag voor de inschrijvingen van weekend. Meer info, vind je verder in de 

Knipoog. 
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18 februari 2017: 

Zaterdag 17 februari: Today is the day! Vandaag is het kindercarnaval!! We spreken af om 

10u aan ons lokaal. Vergeet zeker geen lunchpakket mee te nemen!  

Zondag 25 februari:  O Ooow, GROOT PROBLEEM!  

Kom jij ons helpen om dit op te lossen??  

2-4 maart: Klaar voor hét weekend van jullie leven? Lees zeker nog even de pagina’s door 

waar je meer info vindt over het weekend! 

Zondag 11 maart: VERRASSING! SURPRISE!  

Zaterdag 17 maart: mmmmmm WINTERGRILL!! Kom jullie buikjes dik en rond eten op het 

lekkerste eetfestijn van de hele wereld! Allen welkom in zaal De Linde (Meerbeke) 

Zondag 25 maart: Vandaag is de dag dat de meisjes van  

KSA Sint-Goedele Ninove geschiedenis schrijven!  

We zullen voor eeuwig en altijd in de een plekje in de  

geschiedenisboeken veroveren!  

2-15 April;  Paasvakantie!  

Hopelijk brengt de paashaas veel lekkers mee! Geniet van de vakantie!  

Even vermelden: 28 April is het Triangel!  

Een super toffe dag voor alle Sloebers tot en met Jimmers! Meer info volgt… 

 

 

 

VEEL kusjes en liefde van jullie allerliefste leiding!!   
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Jooooooooo Jimmers!  

Hieronder zien jullie wat er allemaal op het programma staat van januari tot april.  

MAAR…  

Wij zouden geen coole leiding zijn, zonder het gebruiken van coole codetaal. 
Begrijpen jullie wat we elke week gaan doen? 

Zondag 7 januari : 

Alalalalal… Mraw eilluj nednabmets tsavla raam po, tnaw gaadnav naag ew negniz ret diehnegeleg nav 

negninokeird! Sla ej siuht nee ekuel top fo sood fo … tbeh neggil, meen ezed nad rekez eem! Tseom ej 

koo jidelkdeelkrev nebbeh ni ameht, eod tid nad koo rekez naa (tem dmeh revore). 

Van 14u tot 17u © Afspraak aan de kerk van Pollare © Vanaf vandaag is het ook mogelijk zich in te 

schrijven voor kindercarnaval. 

Zondag 14 januari : 

Neeg ednor! Eilluj sretsdiel njiz drah naa teh nereduts roov ed snemaxe. Eilluj negom djitla nee ejsraak 

roov sno nednarb, mo roov kuleg et negroz! 

Zaterdag 20 januari : 

Wo hhhhhaey… Gaadnav neod ew teh snee mlak naa tem nee dnovamlif!  

Meen snessuk ne sejtneked eem, oz nennuk ew teh rekkel  

gillezeg nekam. Eilluj neveoh neeg knard fo negnirepansrev et  

neizroov, tad teod eilluj effot gnidiel lew! 

Van 19u tot 21u © Lokaal.  
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Zondag 28 januari : 

Eippij! Gaadnav naag ew nestaahcs! Teegrev neeg 5 orue, egnal  

ekkid nesuok, emraw neneohcsdnah ne laajs eem et nemen. 

Van 10u tot 12u © Afspraak aan de schaatsbaan van Liedekerke © Vandaag is ook de laatste kans om 

zich in te schrijven voor kindercarnaval. © Vanaf nu is inschrijven voor het weekend mogelijk. 

Zondag 4 februari : 

Gaadnav nennigeb ew tem ed etorg negnidierebroov roov lavanracrednik. Njiz eilluj dwueineb taw ew 

tid raaj naag nijz? 

Van 14u tot 17u © Lokaal. 

Zondag 11 februari : 

Ew naag gaadnav redrev tem taw ew egirov keew tpotseg njiz. Meen eilluj egidnah nednah sud rekez 

raam guret eem! 

Van 14u tot 17u © Lokaal © Vandaag is de laatste kans om in te schrijven voor het weekend. 

Zaterdag 17 februari : 

Kjilednie! Lavanracrednik! Gaadnav netal ew ezno eioom edlestunkeg smuutsok neiz. 

Alle info hierover is verder te vinden in de knipoog.  

Zondag 18 februari : 

Yrros! Gaadnav si teh neeg ednor. Ed sretsdiel njiz hciz gon naa teh neknimhcstno nav  

lavanracrednik. 
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Zondag 25 februari : 

Eoh tiz teh tem eilluj sinnekkeizum? Eoh deog nennuk eilluj negniz?  

Netew eilluj lew kjileged SELLA nav eilluj nelodi? 

 Mok teh gaadnav et netew!  

Van 14u tot 17u © Lokaal.  

Vrijdag 2 maart – zondag 4 maart : 

Eeeeeeeeeeeippij! Kjilednie nee dnekeew lov ASK-reizelp! 

Alle info hierover is verder te vinden in de knipoog. 

Zondag 11 maart : 

Ho al al… Gaadnav nemok eilluj neihcssim ed negnoj nav eilluj nevel neget! 

Van 14u tot 17u © Lokaal.  

Zaterdag 17 maart : 

Mok gaadnav rekkel nellums po sno njitseftee. Eklew sjirp niw ej tid raaj tem ezno alebmot? 

Meer info hierover is verder te vinden in de knipoog. 

Zondag 18 maart : 

Neeg ednor! Ed sejkiub nav eilluj gnidiel nettiz gon lovrevo nav teh erekkel njitseftee! 

Zondag 25 maart : 

Neduoh eilluj koo oz nav negnissarrev? Jiw snizsella lew ne moraad 

neduoh e wed tietivitca nav gaadnav rekkel mieheg. Njiz eilluj dwueineb?  

Van 14u tot 17u © Lokaal. 
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Zondag 1 april : 

Gaadnav si teh neeg ednor… EJPOM!! 1 LIRPA!!! Eiw egirov keew raan ed ednor tseeweg si, teew taw ew 

gaadnav naag neod. Teegrev rekez tein mo la teh nekorpsegfa laairetam eem et nemen! 

Van 14u tot 17u © Lokaal. 

Zondag 8 april : 

Neeg ednor, tnaw eilluj sretsdiel njiz kurd gizeb tem teh nekeoz nav edalocohc sejtiesaap ni ed niut! 

Zondag 15 april : 

Neeg ednor, tnaw neeredei si rekkel naa teh neteineg nav ed eitnakavsaap! 

 

Veel liefs van jullie leidstertjes, 

Marieke, Lies & Margo (die jullie vooral niet wilden plagen).  
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VEEL	GROETJES	EN	LEKJES	
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Programma	Sjo’ers	
	

Hey	lieve	Sjo’ers,	hier	vinden	jullie	de	rondes	voor	de	komende	weken	terug.	Voor	je	optimaal	in	te	leven	en	
voor	te	bereiden	op	de	ronde	raden	wij	je	aan	om	de	youtube-filmpjes	zeker	te	bekijken!	

7	januari:	Vandaag	zingen	we	samen	met	de	kleinsten	3	koningen	om	wat	extra	geld	in	te	zamelen!	Bereid	je	

mooiste	zangstem	alvast	maar	voor	en	trek	een	gepaste	outfit	aan	(verkleden	dus)	 	

We	spreken	om	14	uur	af	aan	de	kerk	van	Pollare.	Het	zal	tot	17uur	duren.		

https://www.youtube.com/watch?v=ahT4Kn3Xt6k	

14	januari:	Geen	ronde	want	jullie	favoriete	leidstertjes	moeten	examens	maken	 .	Jullie	mogen	ons	
overladen	met	berichtjes	om	ons	succes	te	wensen	hihi		

https://www.youtube.com/watch?v=K_cP45pyNTA	

20	januari:	Let	op,	dit	is	een	zaterdag!	We	maken	er	een	gezellige	filmavond	van	in	het	lokaal	van	19u-21u.	

https://www.youtube.com/watch?v=bDkZ87Wz788	

28	januari:	Zoals	elk	jaar	gaan	we	gaan	schaatsen	in	Liedekerke	van	10u-12u.	Vergeet	jullie	handschoenen,	
kousen	en	5	euro	niet!		

4	februari:	Vandaag	geven	jullie	leiding!	Vergeet	niet	op	tijd	te	sturen	naar	de	takleiding	van	de	groep	waar	je	
bijstaat.		

11	februari:	Joepie,	we	gaan	naar	carnaval	Aalst!	Jullie	mogen	(lees	moeten)	jullie	verkleden	en	we	spreken	af	

aan	het	station	om	13u30.	We	zullen	normaal	rond	18uur	terug	aankomen	aan	het	station	van	Ninove.	 	

https://www.youtube.com/watch?v=nig6LbjwZjU	

18	februari:	Geen	ronde	want	het	is	carnaval,	maar	jullie	kunnen	de	KSA	aanschouwen	in	de	stoet!	

https://www.youtube.com/watch?v=wmK9mqa9V8E	

25	februari:	Vandaag	geven	jullie	leiding!	Vergeet	niet	op	tijd	te	sturen	naar	de	takleiding	van	de	groep	waar	je	
bijstaat	
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2-4	maart:	We	gaan	op	weekend	naar	…	WETTEREN!	 	Meer	info	vind	je	verder	in	de	knipoog.	
Vergeet	jullie	niet	op	tijd	in	te	schrijven	en	te	betalen.	Te	laat	=	NIET	mee!!		

https://www.youtube.com/watch?v=N3kkNfH4yco	

11	maart:	Trek	jullie	kookschort	maar	aan	want	we	doen	kookronde	van	11u-13u.	Bekijk	dit	filmpje	zeker	

af,	zo	ben	je	helemaal	voorbereid	 	

https://www.youtube.com/watch?v=B2roxFtbQGw	

17	maart:	Vandaag	is	het	ons	jaarlijks	eetfestijn!	Meer	info	vind	je	verder	in	de	knipoog.	Jullie	worden	

ook	verwacht	om	een	handje	toe	te	steken! 	

25	maart:	Vandaag	geven	jullie	leiding!	Vergeet	niet	op	tijd	te	sturen	naar	de	takleiding	van	de	groep	
waar	je	bijstaat	

1	april:	Kom	met	de	fiets	vandaag,	we	gaan	ons	wat	voorbereiden	op	BASJ!	 	

	

10-12	april:	We	gaan	samen	met	de	oudste	simmers	op	Basj!	Meer	info	vind	je	verder	in	de	knipoog	

https://www.youtube.com/watch?v=GugsCdLHm-Q	

	

Hopelijk	zijn	jullie	allemaal	massaal	aanwezig	op	elke	ronde,	kusjes	van	jullie	favorietjes	Iris	en	Joni	

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
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Sniffel	sniffel.	Ik	ruik	iets…	Ruik	jij	het	niet?	Wat	is	het?	Wat	zou	het	zijn?	Zo’n	lekkere	
geur…	
Ooooooh	ik	weet	het	al!	Weet	jij	het	ook?	Het	is	de	fantastische,	smakelijke	geur	van	
onze	Wintergrill	natuurlijk!	Wie	kan	er	weerstaan	aan	lekkere	brochettes,	ribbekes	en	
worsten	die	net	van	de	barbecue	komen?	De	leiding	alleszins	niet.		

Ook	dit	jaar	verwennen	we	iedereen	weer	met	heerlijke	stukken	vlees,	een	fantastisch	
vegetarisch	alternatief,	knapperige	groentjes,	opgesmukte	rijst	en	pasta,	smaakvolle	
aardappels	in	papillotte	/	schil	en	niet	te	vergeten	onze	huisbereide	Provençaalse	saus.		
Voor	wie	maar	niet	genoeg	kan	krijgen	van	de	culinaire	verwennerij	voorzien	we	naar	
goede	gewoonte	de	lekkerste	dessertjes.	Een	delicieuze	verwenkoffie,	een	verrukkelijk	
stukje	taart	of	een	subliem	kinderijsje	zijn	het	wel	waard	om	een	plekje	in	de	buik	vrij	te	
houden.		

Dit	alles	bieden	we	jullie	graag	aan	op	zaterdag	7	maart	2018	in	zaal	De	Linde	te	
Meerbeke.		
Net	als	vorig	jaar	bieden	we	een	volwassenenmenu	aan	met	de	keuze	tussen	de	drie	
stukken	vlees	aan	18	euro	of	twee	stukken	vlees	naar	keuze	aan	16	euro.	
Voor	de	kleine	smullertjes	onder	ons	is	er	een	kindermenu	aan	10	euro.	
Ook	de	vegetariërs	zijn	meer	dan	welkom	op	onze	Wintergrill	en	schotelen	we	een	
heerlijk	menu	voor	aan	14	euro.		

U	hoort	het	al,	het	is	zeker	de	moeite	om	eens	langs	te	komen	op	onze	levendige	
middagshift	van	11u30	tot	14u30	of	op	onze	gezellige	avondshift	van	18u	tot	21u.	We	
kijken	ernaar	uit	om	u	te	ontvangen!	

Tot	dan	en	alvast	smakelijk!		
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Joepie!	Net	zoals	vorig	jaar	doen	de	Sloebers,	Roodkappen	en	Jimmers	mee	aan	kindercarnaval!	

Op	17	februari	stappen	we	mee	in	de	kinderstoet	doorheen	de	stad	en	nadien	volgt	er	een	leuke	verrassing.	
Natuurlijk	komt	een	mooi	kostuum	er	niet	vanzelf.	Het	is	de	bedoeling	dat	we	samen	een	kostuum	knutselen.	
Daarom	spreken	we	een	tweetal	keer	af	om	een	mooi	pakje	te	maken.		Vorig	jaar	waren	we	zo	mooi	verkleed	
dat	we	zelf	een	prijs	hebben	gekregen.	We	zijn	er	van	overtuigd	dat	we	het	dit	jaar	NOG	beter	zullen	doen!	

Wilt	u	uw	dochter(s)	inschrijven	om	mee	te	stappen	in	de	stoet?	Schrijf	ze	dan	snel	in	via	de	website!		

Nog	een	aantal	afspraken	om	alles	zo	vlot	mogelijk	te	laten	verlopen…	:	

- We	spreken	17	februari	2018	af	rond	10:00	aan	het	lokaal	om	ons	te	schminken	en	het	dansje	in	te	
oefenen.		

- Neem	op	17	februari	een	lunchpakket	mee.	
- Inschrijven	kan	enkel	en	alleen	via	de	website	van	10	december	tot	en	met	21	januari	2018.	
- Schrijf	€8	over	op	het	rekeningnummer	BE75	0012	4845	3351.	
- Wie	zich	inschrijft	voor	kindercarnaval	is	ELKE	knutselronde	aanwezig.	Niet	aanwezig	=	niet	meedoen!	

Er	worden	geen	uitzonderingen	gemaakt.		

	

We	hopen	dat	er	veel	kindjes	meedoen,	zodat	we	heel	Ninove	kunnen	laten	zien	dat	WIJ	DE	ALLER	BESTE	
ZIJN!!!	

Vele	groetjes	

De	leiding	
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Voor	de	Sloebers,	Roodkapjes	en	Jimmers:	

Joepie!	De	Sloebers,	Roodkappen	en	Jimmers	mogen	op	weekend	naar	Baardegem!		

Hier	vinden	jullie	alle	info	over	dit	superleuke	weekend	:D	

Waar?		
Rampelberg	114-116	
9310	Baardegem	

Wanneer?		
Het	weekend	gaat	door	van	vrijdag	2	maart	tot	zondag	4	maart	2018.		
Vrijdag	mogen	de	kinderen	afgezet	worden	op	de	weekendplaats	om	20u.		
Zondag	kunnen	de	kinderen	vanaf	12u	opgehaald	worden.		

Indien	u	zussen	op	verschillende	weekendplaatsen	moet	afzetten,	contacteert	u	best	de	leiding.	Oplossingen	
hiervoor	zijn	:		
-carpoolen		
	-indien	u	de	leden	toch	zelf	op	beide	weekendplaatsen	afzet,	vragen	we	uitdrukkelijk	om	ze	NA	20u	af	te		
zetten	op	vrijdag,	en	VOOR	12u	op	te	halen	op	zondag,	als	het	exacte	uur	niet	kan	gehaald	worden	

Hoeveel	kost	het?		
We	vragen	voor	het	hele	weekend	30	euro,	dit	voor	het	eten	(3	maaltijden	op	zaterdag	en	2	maaltijden	op	
zondag)	en	het	verblijf	zelf.		

Hoe	inschrijven?		
Inschrijvingen	gebeuren	online.	Op	onze	website	kan	je	het	inschrijvingsformulier	vinden.		
Opgelet,	de	inschrijving	is	pas	compleet	als	we	de	betaling	ontvangen	hebben!		
Betalen	gebeurt	via	overschrijving	(30	euro).		

Link	website	:	http://www.ksasintgoedele.be/weekend	
Rekeningnummer	KSA	voor	betaling	:	BE75	0012	4845	3351	
Mededeling	betaling	:	naam	kind	+	groep	+	weekend		

!!!	DEADLINE	INSCHRIJVING	:	11	februari	!!!		

11	februari	2018	ten	laatste	moet	de	inschrijving	(online	+	betaling)	volledig	afgerond	zijn.	Gelieve	u	aan	deze	
deadline	te	houden,	anders	is	het	voor	ons	zeer	moeilijk	om	het	weekend	goed	te	organiseren.		
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Wat	neem	ik	mee?		

• Slaapzak	en	matje	(GEEN	grote/dubbele	luchtmatrassen!!)*	
• Pyjama	
• 2	paar	kousen		
• 3	onderbroeken		
• 1	lange	broek	
• 2	t-shirts	
• 1	pull	
• Stevige	schoenen	
• Toiletgerief	:	vochtige	doekjes/washandje,	zeep,	tandenborstel,	tandpasta,	kam/borstel,	haarrekkers		
• Kleine	handdoek		
• Medicatie	indien	nodig	(informeer	de	leiding	hierover!)		
• Kids	ID	(af	te	geven	aan	de	takleiding)	
• Uniform	

	

Wat	neem	ik	niet	mee?		

• Dure	spullen	zoals	iPod,	GSM,	iPad,…	
• Snoep/koeken/…	

	

*We	vragen	uitdrukkelijk	geen	te	grote	luchtmatrassen	mee	te	nemen.	Onder	te	grote	luchtmatrassen	wordt	
verstaan	:	luchtmatrassen	met	een	hoogte	dubbel	zo	hoog	als	andere,	of	luchtmatrassen	voor	2	personen.	
Indien	een	luchtmatras	voor	2	personen	wordt	meegenomen,	zullen	hier	ook	effectief	2	personen	op	slapen.	
We	vragen	dit	omdat	de	kamers	op	weekendplaatsen	niet	altijd	even	groot	zijn,	en	het	toch	de	bedoeling	is	
dat	iedereen	een	plekje	heeft	en	het	overzicht	kan	bewaard	worden	(de	leiding	moet	alle	kinderen	kunnen	
zien).		
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Voor	de	Knimmers,	Simmers	en	Sjo’ers:		

Algemene	informatie:	
Dit	jaar	gaan	we	met	de	oudste	groepen	op	weekend	naar	Wetteren.	Het	weekend	gaat	door	van	2	tot	4	maart	
in	de	lokalen	van	Scouts	Prins	Boudewijn.	Inschrijven	gaat	online	via	onze	site	http://www.ksasintgoedele.be.	
De	prijs	voor	een	heel	weekend	bedraagt	30	euro.	Dit	bedrag	moet	ten	laatste	11	februari	overgeschreven	
worden	op	BE75	0012	4845	3351	of	uw	dochter	kan	niet	meer	mee.		

Vrijdag	spreken	we	om	20u	af	en	zaterdag	kan	u	uw	dochter	terug	komen	halen	om	12u.	Indien	u	op	2	
verschillende	plaatsen	moet	zijn	vragen	wij	om	te	carpoolen.	Dit	omdat	er	vrijdag	voor	20u	nog	niemand	
aanwezig	zal	zijn	en	wij	zondag	na	12u	het	lokaal	al	direct	moeten	verlaten.	

Wat	neem	ik	mee?	

- Matje	of	luchtmatras	+	pomp	(geen	king-size,	iedereen	moet	in	de	kamer	passen…)	
- Slaapzak	
- Toiletgerief	
- Pyjama	
- Kleren	naargelang	het	weer	
- Uniform	

Adres:	Groene	Wegel	2,	9230	Wetteren	

Routebeschrijving	vertrekkende	van	het	lokaal:	

1. Vertrek	in	zuidoostelijke	richting	op	de	Lindendreef	naar	de	Ter	Duystlaan,	400	m	
2. Sla	rechtsaf	naar	de	Denderhoutembaan,	850	m	
3. Sla	linksaf	naar	de	Aalstersesteenweg/de	N405/de	N45	800	m	
4. Sla	linksaf	naar	de	Expresweg/de	N28/de	N45,	Ga	verder	op	de	Expresweg/N28,	3,8	km	
5. Weg	vervolgen	naar	de	N45,	4,1	km	
6. Neem	op	de	rotonde	de	2e	afslag	naar	de	Geraardsbergsesteenweg/de	N45	
600	m	
7. Flauwe	bocht	naar	rechts	de	oprit	op,	500	m	
8. Ga	rechtdoor,	400	m	
9. Houd	links	aan	bij	de	splitsing,	volg	de	borden	voor	E40/Gent/Oostende	en	voeg	in	op	de	E40,	15,0	

km	
10. Neem	afslag	17-Wetteren	en	voeg	in	op	de	Oosterzelesteenweg/de	N42	richting	Wetteren,	1,5	km	
11. Ga	rechtdoor	op	de	Zuidlaan/de	N417,	3,8	km	
12. Sla	rechtsaf	naar	de	Zuidlaan,	200	m	
13. Weg	vervolgen	naar	de	Serskampsteenweg,	600	m	
14. Sla	linksaf	naar	de	Groene	Wegel	
	Je	vindt	je	bestemming	links	
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Helemaal	waar!!		
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