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Weekend 
Westouter 
4 - 6 mei 



AANDACHT AANDACHT  
DE KABOUTERS EN PIEPS TREKKEN ER EEN 
WEEKEND OP UIT !  
 
Beste kabouters, piepjongknapen, mama's & papa's 
 
Van 4 tot 6 mei trekken we er met de kabouters en pieps een 
weekend op uit. Hieronder vind je alle nodige info op een rijtje.  
Het weekend gaat door in het KSA-heem Monsalvaet in 

Westouter. (volledig adres: 
Schomminkelstraat 20, 8954 Westouter)   
Het kamphuis is voorzien van twee grote 
eet- en dagzalen, een goed uitgeruste 
keuken, verschillende slaapkamers met 

stapelbedden en een groot grasplein. Ook een bos vinden we in 
de buurt. 
 

We spreken op vrijdag 4 mei af in het 
kamphuis. Dit kan tussen 19u en 19u30. 
Nadat alle bedden opgemaakt zijn zullen wij 
per groep nog een avondspel spelen en nog 
een dessert eten. Zorg er dus voor dat uw 
zoon toch al iets gegeten heeft voor hij toekomt. Jullie kunnen 
jullie zoon of zonen terug komen ophalen op zondag tussen 
15u30 en 16u. Indien u om bepaalde redenen uw zoon vroeger 
wenst op te halen kan u dit melden aan de leiding. Ouders die 
niet kunnen door – of terugvoeren kunnen afspreken om samen 
te rijden met andere kinderen. Indien jullie er niet in slagen om 
vervoer te vinden, aarzel dan niet om een leider te contacteren! 



Wat neem ik mee? 

• Stevige kledij die tegen een stootje kan en vuil mag 
worden & ksa uniform bij aankomst 

• Verse sokken en ondergoed  
• Een dikke en warme trui  
• Minimum 2 paar schoeisel indien één paar nat 

wordt)  
• Een regenjas  
• Wasgerief (tandenborstel + tandpasta, zeep, …) 
• Eetgerief: plat bord, diep bord, mes, vork , beker, 2 handdoeken  
• Slaapzak + bedovertrek (!) ; pyjama (en je lievelingsknuffel) 
• Medische fiche en eventuele medicatie 
• Goed humeur  
 
Inschrijven kan door €40 te storten op het rekeningnummer 
BE06 4676 2019 2122 , en dat tegen ten laatste maandag 23 april. 
Vergeet niet de naam van de kabouter of piepjongknaap en de 
melding ‘inschrijving kabouter- of piepjongknapen-weekend’ te 
vermelden. Gelieve ook de medische fiche mee te brengen op 
vrijdag 4 mei. U kunt deze ook terug vinden op onze site. 
Mochten er verdere vragen of problemen zijn, aarzel niet om te 
bellen naar leider Jakob (kabouters: 0496/135311) of leider 
Kamiel (piepjongknapen: 0471/561501) of mail naar 
ksa.rumbeke@gmail.com. Wij kijken er alvast ongelooflijk naar 
uit, en zullen ons best doen om er samen met jullie een 
onvergetelijke driedaagse van te maken!  



 

   
 
 
 
 
 
 
   

Tot dan ! 


