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Beste Tovenaar 

 

Jij bent hierbij officieel uitgenodigd voor een schooljaar aan Zweinstein, de school van de enige 

echte Harry Potter! Wat we daar allemaal gaan doen, moet nog een geheim blijven, want anders 

komen de gewone burgers onze technieken te weten, en dat willen we niet. Als je de films en de 

boeken al eens hebt gezien, kan je misschien wel raden wat er zo allemaal gaat gebeuren. 

Wees gerust, het is geen volledig schooljaar. Omdat wij weten dat jij niet zo lang zonder mama en 

papa kan, hebben wij via Professor Perkamentus een spoedcursus voor jou geregeld! Deze cursus 

zal maar één weekend duren. Echt ideaal dus! 

Na dit weekend zal jij een echte tovenaar zijn, als jij onze zware proeven kan doorstaan natuurlijk! 

Toveren is immers enkel weggelegd voor de besten onder jullie. Het wordt niet makkelijk, maar wel 

heel leuk!  

Normaal gezien trekken de leerlingen naar Zweinstein met de trein. Maar hier werken de treinen 

niet altijd even goed, dus gaan wij zelf met de fiets. 

 

Wanneer? Van vrijdag 18 maart t.e.m. zondag 20 maart. 

Hoe laat? We spreken vrijdag om 18u30 af met bagage aan de KSA-lokalen, zodat we om 19u 

kunnen vertrekken. Er is geen avondeten voorzien. 

Zondag zijn we rond 13u terug op KSA. 

Waar? Zweinstein natuurlijk! Als je als ouder wilt weten waar exact, mag je het altijd vragen, maar 

voor de leden is het nog een verrassing. 

Prijs:  €25 cash afgeven bij vertrek. 

Inschrijven: Stuur een mail naar jongknapenoranje@ksazwijndrecht.be of 

jongknapenblauw@ksazwijndrecht.be, liefst voor maandag 14 maart. 

 

Wat meenemen? 

- slaapzak, hoeslaken, kussensloop, pyjama, knuffel 

- (Bed of matje hoeft niet, want er zijn bedden voorzien.) 

- Onderbroeken, sokken 

- Broeken, truien, T-shirts 

- (Waterdichte) schoenen, regenjas 

- KSA-hemd en das 

- Toiletzak (kam, tandenborstel, tandpasta..) 

- Zaklamp 

- Gamel, bestek, handdoek, beker 

- Kleren in thema (niet verplicht, maar wel 

aangeraden) 

- Fiets die volledig in orde is: fietsbel, lichten, banden,… 

- Fietshelm en fluohesje 

Bagage moet niet mee op de fiets. Wij voorzien daar zelf vervoer voor Zet op zoveel mogelijk 

gerief een naam, dat maakt het opruimen makkelijker voor iedereen. 

 

Groetjes van jullie leiding! 
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