Beste ketz’uppers en ouders,
Op donderdag 23 en vrijdag 24 augustus staat onze jaarlijkse
tweedaagse gepland. Dit jaar trekken we naar Gent. Op donderdag
worden enkele activiteiten georganiseerd in het centrum. We
overnachten op de camping van de Blaarmeersen, waar we dan ook de
vrijdag verder gaan met de activiteiten.
Op donderdag verzamelen we om 8.15 uur ten laatste aan de voorkant
van het station van Roeselare. We nemen daar de trein om 8.45 uur.
Op vrijdag zullen we ten laatste om 19.30 uur terug zijn op het speelplein. Veranderingen in het
aankomstuur zullen meegedeeld worden via de Facebookpagina. Hou deze dus zeker in het oog.
De ketz’uppers hoeven niet met al hun materiaal rond te wandelen. De stuurgroep zal het materiaal
naar de camping brengen. Hiervoor is het wel belangrijk dat de valiezen en dergelijke ten laatste op
woensdag 22 augustus om 18 uur naar het speelplein worden gebracht.
Wat breng je mee?
-

slaapzak, matrasje en kussen
tent (spreek onderling af om met 2 of 3 in een tent te slapen)
kleren (hou rekening met het weer)
Op vrijdag is het voor bepaalde activiteiten vereist om sportieve kleren te dragen en zeker
een lange broek.
eventueel reserve schoenen
zwemgerief
wasgerief + handdoek
vaatdoek
Voor de donderdag neem je een rugzak mee met daarin drank en een picknick. Breng enkel
het hoognodige mee!

De regels die gelden op het speelplein, zullen ook op de tweedaagse van toepassing zijn. Pas zeker
ook op met duurzaam materiaal. Dergelijke zaken (gsm’s, box, geld…) meebrengen, is op eigen risico.
Voor deze tweedaagse vragen we een totaalprijs van 30 euro. U kunt inschrijven in de admini tegen
ten laatste dinsdag om 18 uur.
Mocht u vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met volgende personen:
-

Arne Debrabandere: 0496 02 98 89 (voorzitter)
Emma Vandenbussche: 0471 55 46 62 (begeleidende animator)

Speelse groeten,
het zoeberteam

