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Beste jongknapen,
Tijdens het weekend van 6 maart gaan jullie infiltreren in de gevaarlijkste maffia van heel Italia, la familia
van Don Corleone. Maar opgepast, hier geraak je niet zomaar binnen. Om binnen te geraken moet je je
kleden zoals een Italiaan, praten zoals een Italiaan en het belangrijkste is natuurlijk eten zoals een Italiaan.
Haal jullie spaghetti en vespa maar al boven want het beloofd een hels avontuur te worden. Mamma Mia!
We verwachten jullie op vrijdag 06 maart om 19u aan het KSA-lokaal, zodat we tegen 19u30 kunnen vertrekken
met de fiets op weg naar bestemming X. Zorg er dus zeker voor dat je fiets in orde is, hiermee bedoelen we
opgepompte banden, werkende voor en achterlichten, etc. Doe ook een fluohesje aan en zet je fietshelm op!
Zondag 08 maart gaan we spijtig genoeg al terug naar huis. We zullen ongeveer om 14u terug op KSA zijn.
De prijs van het hele weekendje is 25 euro, die kan je vrijdag 06 maart betalen. Leden met een Z-pas krijgen
korting en betalen 5 euro. Als je graag meegaat, laat dit dan via mail
weten aan de leiding (jongknapen@ksazwijndrecht.be) voor maandag 24
februari! In geval van problemen kan je ons dat weekend bereiken op
volgend nummer: 0493759124.
Wat neem je allemaal mee voor dit weekend:
• Slaapgerief: slaapzak, matje of luchtmatras (pomp!) of veldbed, pyjama, knuffeltje, eventueel een
zaklamp
• Eetgerief: gamel of bord en soepkom (liefst onbreekbaar), drinkbeker, bestek (mes, vork, soeplepel,
theelepeltje), keukenhanddoek voor de afwas
• Wasgerief: Washand, handdoek, tandenborstel, tandpasta
• Kledij: t-shirts, lange broek, dikke warme trui, sokken, ondergoed, zakdoeken, regenkledij!! eventueel
een extra paar schoenen voor als ze nat worden, KSA-uniform! warme jas en muts voor als het koud
wordt. Probeer zeker je naam overal in te zetten zodat je niets kwijt geraakt!
• Je isi+-kaart, als je deze nog hebt, anders gewoon identiteitskaart
• Jullie gekste bondjassen, aktetassen en spaghetti van di mamma natuurlijk
Voor antwoorden op al jullie vragen kan je altijd terecht bij de leiding.
Hopelijk tot dan!
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