
  

Highland Games 

Winterweekend 04/03/2022 – 06/03/2022 



Beste kapajo, 

 

Het is weer zover, binnenkort strijdt mijn clan 
tegen 4 andere clans in de highland games. Dit is 
een tornooi dat gaat om broederschap en eer, vooral 
heel veel eer. Maar er is een enorme ramp gebeurd. 
Hier, bij ons in de schotse hooglanden heeft het de 
afgelopen maanden enorm veel geregend waardoor de 
dam is gebroken en al onze velden zijn onder 
gelopen. Hierdoor kunnen de highland games niet 
meer door gaan. Ik nodig jullie uit in mijn kasteel 
op 4 maart, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. 

 

Cheers, Mc Donald 

 

 

Mc donald 



Wat heb je allemaal nodig in de schotse hooglanden 
• KSA uniform    

• Ondergoed 

• Sokken 

• Broeken 

• Een dikke trui 

• T-shirts 

• Regenjas 

• Schoenen 

• Pantoffels 

• Pyjama 

• Kids-ID afgeven aan leiders 

bij vertrek 

• Tandenborstel 

• Tandpasta 

• Handdoek 

• Zeep 

• Slaapzak 

• Hoeslaken 

• Kussensloop 

• Keukenhanddoek 

• Aardappel mesje           

(enkel jongknapen) 

• Strip of spelletje 

 

 

Naamtekenen is handig 

 

Wat is niet welkom in schotland 
• Elektronische apparaten zoals: gsm, nintendo, ipad,… 

• Snoepgoed: chips, frisdrank, snoep 

• horloge 

• Je huisdier 

• Slecht humeur 

Contactgegevens 
• Kabouters: Victor ghyssaert:  +32 (0)493 07 67 71 

• Pagadders: Yorben De baets : +32 (0)472 76 65 52 

• Jongknapen: Raf De Soete: +32 (0)468 56 86 75 



Inschrijven 
Inschrijven kan via www.ksam.be en 40 euro overschrijven op het 

rekeningnummer: BE24 7380 1302 8738. 

Vermelding: naam kind + winterweekend2022 

Deadline: 27 februari 

Praktische informatie 
Adres: Ringlaan 30 A, 8501 kortrijk 

Vervoer: Dit jaar werken we opnieuw met een carpool systeem. Bij 

het inschrijven kunt u op een link klikken. Deze neemt u naar een 

website waar je zelf je auto kan toevoegen als u kunt rijden, of uw 

kind kan toevoegen indien u niet kunt rijden. Vergeet zeker niet uw 

gsm-nummer en/of e-mail adres toe te voegen, dit zorgt voor 

makkelijkere communicatie. 

Bij problemen omtrent het vervoer/ inschrijvingen kunt u terecht bij 

de kampleider, te bereiken via:                       

yorben.de.baets@ksam.be of +32472766552 

 

Concreet 
• Heenrit: we verwachten iedereen op vrijdag 4 maart om 18.30 

aan ons heem, daarna kan men vertrekken richting kortrijk. Er is 

geen avondmaal voorzien dus zorg dat je al op voorhand hebt 

gegeten. 

 

• Terugrit: we verwachten de ouders om 13 uur aan het 

kamphuis in kortrijk. Er is wel nog een middagmaal voorzien 

voor de gasten. 

http://www.ksam.be/
mailto:yorben.de.baets@ksam.be

