
Judoclub Lede jaarlijks op Teambuilding weekend met de jeugd

Judoclub Lede gaat jaarlijks op weekend naar Lokeren voor een teambuilding met
de jeugdleden van de club. “Dit jaar waren de activiteiten heel variërend,” vertelt
Sammy Donckels. “Vrijdag kwamen we toe om het domein (dat helemaal voor ons
was) reeds te ontdekken. Die dag stond dan ook in het teken van spel en plezier
wat de kids natuurlijk fantastisch vonden. Toch iedereen op tijd onder de wol want
het ging sowieso een druk weekend worden.” Dat de jeugdige leden er zin in
hadden, bleek uit het feit dat ze ’s anderendaags al wakker waren om 6u! “Doordat
het ontbijt pas om half 9 was, besloten we eerst 3km te gaan lopen met de
kapoenen, afwisselend met opdrachten en oefeningen. Nadien kregen ze nog een
momentje op de kamers om nog even te rusten tot het tijd was voor het ontbijt.”

Na het ontbijt, wassen geblazen en klaar voor de zoektocht op het domein. “Vonden
ze ons dan kregen ze een snoepje, lukte het niet dan kregen ze een opdracht,” legt
Sammy verder uit. Na het middagmaal werd er gekajakt op de Durme. De kids
vonden het fantastisch! Kookouders hadden voor het welkome avondmaal een
heerlijke rode kool met worst bereid. En op, op, alles was op! Na het eten was er
nog wat tijd voor afsluitende spelletjes, werd er heel veel gedanst en achteraf nog
rustig naar een filmpje gekeken. 

De laatste ochtend werden de kids wakker gemaakt met muziek en gekke
danspasjes, om uiteindelijk tijdens het ontbijt verder te dansen! Vervolgens stond
er nog een bezoek aan het dierenpark verderop op de planning tot het tijd was om
huiswaarts te keren. “Het was een erg fijn en geslaagd weekend waarbij de
vriendschapsbanden tussen de kids nog strakker werden aangehaald,” aldus nog
Sammy.
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