
Slotactiviteit 

2 juli 2022 
 

Beste KSA’ers 

Zoals elk jaar sluiten we het werkjaar af met een activiteit op verplaatsing. Dit jaar zullen we op zaterdag 2 juli naar 

Plopsaland De Panne trekken en dat samen met KSA Lotenhulle-Poeke Meisjes! Hier zijn er attracties van de draaiende 

kopjes tot de duizelingwekkende Tomorrowland: ride to happiness! Er is met andere woorden voor ieder wat wils. De 

Leeuwtjes en Pagadders kunnen van deze slotactiviteit genieten onder begeleiding van hun leiding. De Knapen en 

Jonghernieuwers mogen alleen het park verkennen. 

Onze trein zal vertrekken om 9u08 aan het station van Deinze. We verwachten dat iedereen ten laatste om 8u35 stipt 

aan het station staat, zodat we goed kunnen vertrekken zonder ons te haasten. Als je toch te laat bent, zullen we 

jammer genoeg de reeds gemaakte kosten alsnog moeten verrekenen. Op tijd zijn is dus de boodschap! 

Omstreeks 18u52 verwachten we terug aan te komen in het station van Deinze, dan mag u uw kind terug komen 

ophalen. 

Wat je zeker niet mag vergeten op deze uitstap zijn de volgende zaken: 

• Een lunchpakket 

• Genoeg drinken 

• Regenkledij en/of zonnecrème (afhankelijk van de weersomstandigheden) 

• Een kleine handdoek voor na de waterattracties 

• Jullie KSA-uniform 

Het inschrijven voor deze activiteit kan door het online inschrijvingsformulier op 

www.ksalopoemeisjes.be/inschrijven-plopsaland in te vullen. De inschrijvingen zullen worden afgesloten op 10 juni. 

Voor deze uitstap vragen wij een kost van 30 euro. In deze prijs zit het trein- en toegangsticket, een koekje en een 

drankje inbegrepen. Naar welk rekeningnummer en met welke vermelding u dit bedrag moet overschrijven zal u 

toegestuurd worden nadat u uw kind hebt ingeschreven via de site. 

Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren op een van volgende nummers of door te mailen naar 

ksa.lopoe@gmail.com. 

Robin:  0471 09 73 66 

Seppe:  0468 30 47 96 

 

Wij hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn om het werkjaar in stijl af te sluiten! 

Hopelijk tot dan, 

Leiding KSA Lotenhulle-Poeke Jongens 
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