
  

 

 

Dag liefste meiden van Roo en ouders 

Wat zijn we blij dat we binnenkort weer op herfstkamp kunnen gaan. Na een jaartje uitstel door 

corona, zijn we er dit jaar helemaal klaar voor.  Het herfstkamp gaat door tijdens het laatste weekend 

van de herfstvakantie (5/11/2021-7/11/2021). Een leuke voorbereiding op het zomerkamp tijdens de 

grote vakantie. Op het herfstkamp gaan we al eens samen spelen, knutselen, gek doen,… met de KSA 

vriendinnetjes drie dagen lang.   

 

Het herfstkamp gaat dit jaar door op volgende locatie: Jeugdheem Sint-Benedictus (Abdijstraat 6 - 

1790 Affligem). Op vrijdag 5 november worden alle leden verwacht om 13u op bovenstaand adres in 

uniform! Kom hier naartoe met al een goed gevulde maag (wij voorzien geen middageten vrijdag) 

zodat we meteen kunnen beginnen met ons te instaleren en te spelen. 

Verder hebben jullie ook allemaal een meeneemlijst gekregen. Lees hem bij het maken van je valies 

goed na zodat je niets vergeet. Deze keer hoeven jullie geen veldbedje mee te nemen omdat er 

bedden aanwezig zijn waarin jullie kunnen slapen. Hiervoor dienen jullie zelf een hoeslaken en 

kussensloop mee te nemen.  Wel moeten jullie een eigen slaapzak meenemen.  

We blijven een weekend lang op de locatie, jullie hoeven dus geen drie truien en vijf T-shirts mee te 

nemen. Tegelijkertijd doen we hier een oproep aan de ouders om de spullen die mee gaan op kamp 

te naamtekenen. Het is niet de bedoeling dat onze ‘voorraad’ verloren voorwerpen dit jaar weer een 

beetje groter wordt. 

Jullie kunnen uw dochter terug komen ophalen op zondag 7 november om 11u30.  

Om deel te kunnen nemen aan deze dagen vol plezier, komen de leidsters thuis langs om jullie 

dochter in te schrijven. Na het ontvangen van het inschrijvingsstrookje en de betaling is jouw dochter 

definitief ingeschreven voor het herfstkamp. Het kampgeld bedraagt 45 euro en dient 

overgeschreven te worden op volgend rekeningnummer  BE07 7775 9413 3766 met vermelding van 

 ‘ Naam dochter – groep – herfstkamp 2021’. Gelieve dit bedrag te betalen voor 1 november. 

 

De leidsters kijken er alvast naar uit! Hopelijk jullie ook! 

 

Enthousiaste KSA-groetjes 

De leidsters van KSA Roo 

 

 

 


