Beste leden van de R.A.D, we zijn jammer genoeg alweer beland aan het allerlaatste boekje van dit
KSA-jaar. Maar je weet wat ze zeggen: last but definitely not least!! Voor de laatste twee ronden
gaan we er nog eens een goeie lap op geven voor 2 laatste spetterende weken.
Hierna is jullie opleiding tot echte RAD member dan ook voltooid en kunnen jullie zich ware
specialisten in het geheim-agenten-werk oemen.

Zaterdag 27 april – ’t Brielhof – 14u tot 17u
Jullie laatste échte beproeving zal eentje zijn om niet snel te vergeten. Vraag maar alvast aan de
mama’s en papa’s om jullie zakken te maken, want zaterdag omstreek 1400 uur vertrekt de vlucht
naar New York. Echter schijn bedriegt soms en deze missie is geen sightseeing tour doorheen de
wereldstad. We hebben namelijk een tip binnen gekregen over een geheim bommennetwerk
verspreid over het volledige rioleringsnet van NYC. Vergeet dus bij het pakken van de zak zeker geen
vuile kleren te steken en eventueel een plastic zak voor in het vliegtuig, because it might get dirty…
We zien jullie op de vaste locatie, stipt op tijd!!!

Vrijdag 3mei tot zondag 5 mei - Gamel
Dit weekend staat het tweejaarlijkse weekend ‘Gamel’ op het programma. Een weekend
georganiseerd door KSA Oost-Vlaanderen dat volledig in het teken staat van, je zou het haast niet
geloven, de gamel. Dit jaar is het thema ‘Reveal the mystery’, dus het belooft alweer een
geheimzinnig avontuur te worden.
Nog snel even de praktische zaken overlopen: Jullie voorzien zelf vervoer naar Sijsele en van Sijsele.
Jullie zorgen voor een matje en slaapzak, want oh ja, we slapen in een tent!!
Neem niet té veel mee, alles wat je meeneemt moet je ZELF dragen.
Tot slot zijn zoals altijd volgende zaken verboden: gsm, snoepjes, koeken, iPod… Wij zorgen zelf voor
de sfeer. Vergeet ook zeker jullie betaling niet in orde te brengen en dan zien we jullie graag op
vrijdag 3 mei!!

