ECHO SEPTEMBER - OKTOBER

ALGEMENE PUNTEN SEPTEMBER – OKTOBER
Beste,
KSA Vrasene is een bruisende jeugdbeweging die elke vrijdag en zondag de Vrasense jeugd
de kans geeft om het beste van zichzelf te laten zien.
Ons lokaal, de Sjorre, is de plaats waar kinderen nog eens gewoon kind kunnen zijn en
buitenspelen troef is. Van ravotten en leren sjorren tot samen op kamp gaan en de mooiste
vriendschappen opbouwen, KSA biedt het allemaal.
Iedereen is meer dan welkom:
-

Zondag: 14u – 17u
o Leeuwkes (1ste – 2de leerjaar, meisjes en jongens gemengd)
o Springers (3de – 4de leerjaar, meisjes)
o Pagadders (3de – 4de leerjaar, jongens)
o Roodkappen (5de – 6de leerjaar, meisjes)
o Jongknapen (5de – 6de leerjaar, jongens)

-

Vrijdag: 19u – 22u
o Jimmers (1ste – 2de middelbaar, meisjes)
o Knapen (1ste – 2de middelbaar, jongens)
o Simmers (3de – 4de middelbaar, meisjes)
o Jong-hernieuwers (3de – 4de middelbaar, jongens)
o Seinen (5de – 6de middelbaar, meisjes)
o Hernieuwers (5de – 6de middelbaar, jongens)

Hieronder vindt u al een eerste overzicht terug van wat er ons de komende maanden te
wachten staat. Verder vindt u allerlei interessante updates en foto’s op onze website
(www.ksa-vrasene.be), onze Facebookpagina of op onze Instagrampagina.
We starten ons nieuwe werkjaar meteen met een feestje! Na de startdag, openen we het
KSA-Café, op deze manier kunnen we eens samen klinken op de start van het nieuwe
werkjaar!
Groetjes,
De bondsleiding
Louise Massa (0471 04 62 16)
Ken De Meyer (0492 79 44 96)
Emile Massa (0472 65 32 04)

KALENDER
Wat staat er te gebeuren dit jaar?
Hieronder vindt u een handige checklist vol fantastische KSA-activiteiten!
-

18 SEPTEMBER 2022: STARTDAG + KSA-CAFE
Het startschot van ons werkjaar wordt dit jaar gegeven met een geweldige startdag
& achteraf een café om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar! Iedereen is
welkom!

-

23-25 SEPTEMBER 2022: LEIDINGSWEEKEND
Wij trekken met de leiding een weekendje weg om het hele jaar tot in de puntjes
voor te bereiden, er zal dit weekend dus jammer genoeg geen activiteit zijn.

-

8/9 OKTOBER 2022: RIBBEKESFESTIJN
Dit jaar zal u opnieuw kunnen genieten van onze heerlijke ribbekes! Het wordt een
editie om nooit te vergeten!

-

21 OKTOBER 2022: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
In heel Vlaanderen wordt vandaag het bestaan van jeugdbewegingen gevierd. Alle
leden doen vandaag hun uniform aan en kunnen genieten van randactiviteiten,
speciaal voor hen georganiseerd.

-

31 OKTOBER – 3 NOVEMBER 2022: HERFSTWEEKEND
De herfstvakantie is de perfecte gelegenheid om er eens op uit te trekken met onze
KSA-familie. Verdere info volgt nog, maar zet deze data alvast in je agenda!

-

BEGIN AUGUSTUS 2023
Groot kamp! Het absolute hoogtepunt van ons KSA-jaar! Deze periode vrijhouden is
de boodschap! J

Leeuwkes
Hallo lieve leeuwen!

Zijn jullie klaar voor een nieuw KSA-jaar?
Wij kunnen niet meer wachten! Bereid jullie maar al voor op leuke spelletjes, gekke
staptochten en onvergetelijke avonturen! We verwachten jullie elke activiteit.
Even wat praktische zaken:
• Activiteiten gaan door op zondagnamiddag van 14u tot 17u
• Vergeet zeker je centjes niet, voor een drankje en chips (€1,50)
• Draag niet de mooiste kleren uit je kast, af en toe worden we wel eens vuil ;)
Als er nog vragen zijn, kunnen jullie ons altijd bereiken op volgende nummers:
Louise: 0471 04 62 16
Bram: 0495 54 02 82
Kyrian: 0487 52 79 10
Zondag 18 september
Eindelijk weer KSA!! We gaan het jaar starten met een
knal, breng jullie vriendjes en vriendinnetjes dus allemaal
mee naar onze startdag! Leuke spelletjes en lekkere
pannenkoeken gaan vandaag zeker niet ontbreken! Wij
staan alvast te popelen om jullie allemaal wat beter te
leren kennen.

Zondag 25 september
Jammer genoeg is het vandaag geen activiteit. Wij zijn op leidingsweekend om
het KSA-jaar helemaal voor te bereiden.. tot volgende week!

Zondag 2 oktober
Joepie! Onze eerste echte activiteit!
Vandaag gaan we elkaar wat beter leren kennen...
het wordt supertof!

Zaterdag 8 oktober & zondag 9 oktober
Het is dit weekend ons jaarlijks Ribbekesfestijn!
Iedereen is welkom!
P.S. KSA-leden, vergezeld door hun ouders, krijgen
ons kindermenu zelfs gratis! Zeker komen!

Zondag 16 oktober
Vandaag gaan we op avontuur in de ruimte, we
veranderen in echte astronauten & gaan op zoek naar
aliens! Spannend!
Zondag 23 oktober
Vandaag spelen we een quiz met allerlei verschillende
opdrachtjes. Al jullie zintuigen gaan van pas komen...
klein vraagje om op te warmen, wie weet wat zintuigen
zijn? Wie kent ze allemaal?

Zondag 30 oktober
Vandaag is het geen activiteit, maak jullie koffer alvast voor ons
superleuke herfstweekend!
Herfstweekend 31 oktober - 3 november
Joepie! We gaan vier dagen lekker griezelen,
het wordt supertof!
Verdere info volgt nog!

Heel veel liefs & tot snel!
Kyrian, Louise en Bram

Springers
Hey springers, hebben jullie zin in een nieuw KSA-jaar? Wij alvast wel!!!
De activiteiten gaan door op zondag van 14 – 17 uur.
Jullie worden steeds verwacht in hemd met das 😊
Jullie kunnen ons altijd bereiken op onderstaande nummers:
Karen: 0483 66 22 42
Stan: 0476 50 19 37
Pieter: 0468 43 76 71
18 September
Joepie, eindelijk terug KSA! Om het jaar mooi te
starten beginnen we met een superleuke dag. We gaan
samen mega toffe spelletjes spelen en smullen van de
overheerlijke pannenkoeken.
Na de startdag zijn jullie allemaal welkom op ons KSACafé om te genieten van een drankje.

25 September
Jammer genoeg geen activiteit vandaag ☹
Wij zijn dit weekend bezig om het jaar goed voor te bereiden.

2 Oktober
Er was eens, heel lang geleden in het drassige moeras van krikkrak een
eenzame kikker genaamd Tonio. Tonio had een smerige slijmlaag over
zich heen. Helpen jullie ons om Tonio te verlossen van deze slijmlaag?

9 Oktober
Vandaag is het Ribbekesfestijn! Onze jaarlijkse traditie waarbij er gesmuld kan worden van
lekkere ribbekes of vol-au-vent. Ook aan de vegetariërs hebben gedacht.

16 Oktober

21 Oktober
Het is vandaag … DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! Jullie mogen vandaag allemaal jullie KSAoutfit aantrekken om naar school te gaan.
23 Oktober
Laat jullie mooie kleren maar thuis, vandaag gaan we tonen dat meisjes ook vuil kunnen
worden.
30 Oktober
De herfstvakantie is begonnen, jullie mogen allemaal genieten van jullie welverdiende
vakantie. Maar veel tijd is er niet want morgen vertrekken we al op herfstweekend! Maak
jullie koffers maar al klaar. Verdere info volgt nog.

31 Oktober – 3 November
De tofste dagen van de herfstvakantie!!! We gaan er samen een supertof weekend van
maken.

Groetjes van jullie leiding
Pieter, Karen & Stan

PAGADDERS
Joww pagadders, wij gaan er dit jaar eens een goeie lap op geven ! Hopelijk
hebben jullie er evenveel zin in als ons want wij staan te popelen om eraan te
beginnen. Tot snel !
Je kan ons altijd bereiken
Cisse : +32 472 17 50 66
Lode : +32 470 64 16 50
18/09 : Vandaag is het startdag, joeppiieeee
een nieuw jaar start. We gaan allemaal leuke
spelletjes spelen met de vrienden en
vriendinnen. Ken jij nog nieuwe vriendjes die
eens willen proberen? Pak deze gerust mee.
Misschien krijgen ze ook wel ksa kriebels. Na
de startdag zijn jullie ouders ook welkom
voor een drankje in ons KSA-café.

25/09: Wij zijn met de leiding een weekendje weg om het hele jaar wat voor te
bereiden. Zo kunnen we jullie verzekeren dat het een TOPjaar wordt!! Vandaag dus
jammer genoeg geen activiteit :(
2/10 : Do re mi fa… Wie kan het rijtje aanvullen?
Gisteren was het Wereldmuziekdag en daarom gaan we
vandaag echte muzikanten maken van jullie. Haal jullie
zang en musiceerkunsten maar al boven !

9/10 : Vandaag is het geen activiteit. Jullie zullen dit
weekend waarschijnlijk aan het smullen zijn van de
heerlijke ribbetjes op ons ribbekesfestijn. Eet jullie maar
eens goed vol !

16/10: Zo'n 100 miljoen jaar geleden. Leefde in het drassig
park wat wij thans als Vrasene kennen. Een groep
dinosaurussen die wreed uit hun dak gingen. WROAAAHHH !!!
Vandaag gaan we op zoek naar de resten van de befaamde
GABBERSAURUS.

21/10 : Het is Dag van de Jeugdbeweging. Jullie
kunnen vandaag aan iedereen tonen dat jullie in de
tofste jeugdbeweging zitten van het HELE land ! Doe
dus zeker je uniform aan naar school.

23/10 : Oei oei oei, er is een grote ramp gebeurt. Door een geheimzinnige ziekte zijn
jullie allemaal vergeten wie jullie zijn ? Geen paniek, we gaan er vandaag voor zorgen
dat jullie jullie identiteit terugvinden. Hoe we dat gaan doen, dat zien jullie dan wel :)

30/10 : Morgen is het Halloween en met al die spoken en
monsters in de buurt durven wij vandaag geen activiteit
te geven. We zullen morgen samen met jullie, stoere
geestenjagers, onze angst overwinnen tijdens het
herfstweekend.

31/10 - 3/11 : HERFSTWEEKEND!!! Dat is vier dagen lang
zo hard ravotten dat je erna vier dagen lang moet
uitrusten. We hopen natuurlijk dat jullie allemaal
meegaan op dit topkamp. Meer info volgt later…

Groetjes

Roodkappen
Dag meisjes!!
Het is weer september, en dat wil zeggen dat er een nieuw KSA jaar zit aan te komen.
Wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als wij!
Wij verwachten jullie iedere zondag van 14u tot 17u op KSA @DeSjorre :)
Mochten jullie ouders vragen hebben kunnen zij ons steeds bereiken via onderstaande nummers:
•
•
•

Luka Van Stappen: 04 91 55 98 11
Lander Vennens: 04 83 23 00 10
Sébastien Dupont: 04 68 28 95 35

Zondag 18 september
STARTDAG!!
Jullie lezen het goed! Vandaag is het DE dag van KSA en dat gaan we
vieren! Breng al jullie vriendjes en vriendinnetjes maar mee vandaag
voor knotsgekke avonturen en toffe spelletjes!! Ollaaaa en voor we het
vergeten, er zijn zoals elk jaar super lekkere pannenkoeken!!
Allemaal komen dus!



Na de startdag zijn jullie ouders, grootouders, broers, zussen, tantes en nonkels ook
allemaal welkom om eentje (ééntje is geentje ) te komen drinken op ons KSA-Café.

Zondag 25 september
Lieve schatten!
Met spijt in ons hart moeten wij meedelen dat het vandaag geen
activiteit zal zijn. Wij zijn het gloednieuwe KSA jaar tot in de puntjes
aan het voorbereiden voor jullie.
See you next week!

Zondag 2 oktober
Deze nacht is er iets verschrikkelijk gebeurd! Er is iemand
vermoord en we vragen jullie hulp om dit samen met ons op te
lossen! Kunnen jullie de dader, het moordwapen, de plaats en het
tijdstip van de moord vinden?

Zondag 9 oktober
Ook vandaag is het geen activiteit, MAAR niet getreurd!! Vandaag
kunnen jullie samen met familie, vrienden en vriendinnen
genieten van onze overheerlijke ribbekes (of vol-au-vent).
Wij zouden zeggen: Schrijf jullie zo snel mogelijk in en geniet!!

Zondag 23 oktober
Dansen is mijn ding.
Dansen is waar ik voor ga.
Dansen maakt mij blij.
Dansen geeft mij kracht.
Dansen is mijn leven.
Dansen dat kan ik.
Dansen is het enige waar ik goed in ben.

Vrijdag 21 oktober
Doe vandaag allemaal jullie hemd en das maar aan naar school,
want vandaag is het dag van de Jeugdbeweging! Dit is een dag
waarop wij als KSA Vrasene laten zien dat wij de BESTE
jeugdbeweging van Vlaanderen zijn!
P.S. : LAAT JULLIE NIET DOEN DOOR DE ANDEREN ;)

Zondag 16 oktober
Haal jullie innerlijke Loïc Van Impe, Piet Husentruyt,
Jeroen Meus, of Sandra bekkari maar naar boven, want
vandaag koken we de pannen van het dak!

Maandag 31 oktober – donderdag 3 november
HERFSTWEEKEND!!!
Jaaaa lieve vriendinnen!! Vandaag vertrekken we op ons eerste kamp samen. Wij hopen dat
jullie er wat zin in hebben, want we gaan ons weer eens goed amuseren hoor!
We vertrekken maandag 31 oktober en komen terug 3 november.
Meer info komt binnenkort in de kampecho!
TOT DAN!!

Greetzzzz jullie leiding

Séba

Lander

Luka

Jongknapen
Dag jongknapen
Het nieuwe KSA-jaar is aangebroken. Dit wordt een jaar van ravotten en plezier maken
met de hele groep.
Even wat praktische zaken :
•
•
•

Activiteiten gaan door op zondagnamiddag van 14u tot 17u.
Vergeet zeker je centjes niet, voor een drankje en chips (1,5euro).
Kledij is naar goede gewoonte niet het mooiste uit jullie kleerkast. Wat wel verplicht
is, is jullie das en hemd.

Elias : 0468416548
Amber : 0483298822

Zondag 18 september :
Vandaag is het eindelijk weer zover, onze STARTDAG! Zoals elk
jaar maken we er weer een topdag van met lekkere
pannenkoeken, toffe spelletjes… Kennen jullie nog vriendjes van op
school of uit je sportclub, neem ze dan zeker mee zodat zij ook
kennis leren maken met KSA en ook zij deze spectaculaire dag niet
missen.
Onze startdag gaat van start om 13uur en het eindigt om 17uur.
Dit jaar organiseren wij ook een ‘KSA Café’. Dit houd in dat jullie na de activiteit vanaf
17uur welkom zijn, neem iedereen mee die je kent.

Zondag 25 september :
Jammer maar helaas, geen activiteit vandaag. Wij zijn druk bezig met het
KSA-jaar tot in de puntjes voor te bereiden. Zodat dit een onvergetelijk
jaar gaat worden!

Zondag 2 oktober :
Vandaag gaan wij jullie het leven van een echt KSA’er laten voelen.
-

Bloem
Eieren
Melk
Choco
Boter
Slagroom
Suiker
Water

De ingrediënten voor een top activiteit.

Zondag 9 oktober :
Dit weekend is het ribbetjes dus allemaal zeker komen!!!
Hierdoor is het dus geen activiteit.

Zondag 16 oktober :
Er is een moord gepleegd, maar de dader is nog onbekend. Bij
deze activiteit is het jullie taak om erachter te komen wie de
moord heeft gepleegd. Een van de zes verdachten moet het
hebben gedaan, maar wie?
Vandaag moet jij erachter zien te komen wie de moord heeft
gepleegd, welk wapen daarvoor is gebruikt en waar het is
gebeurd. Ga op onderzoek uit en win dit reuze spannende spel. De speler die dit mysterie
als eerste weet op te lossen is de winnaar.

Zondag 21 oktober :
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging. Laat zien
dat jij een fiere KSA’er bent en draag je KSA-hemd
met trots.

Zondag 23 oktober :
Vandaag gaan we eens zien wie er het beste kan tellen!!!

Zondag 30 oktober :
Vandaag is het geen activiteit zodat jullie jullie valies kunnen maken voor een knots gekke
week op herfstkamp.

31 oktober tot 3 november :
Dit jaar zal herfstkamp doorgaan van maandag 31 oktober tot 3 november. Schrijf het
zeker in jullie mama en papa hun agenda want het zal de moeite waard zijn. Verdere
informatie volgt nog!!
Groetjes jullie leiding !!!!

Amber

Elias

Dag meisjes!
Hopelijk zijn jullie klaar voor het nieuwe KSA jaar! Wij in ieder geval wel!
We gaan er samen een fantastisch jaar van maken!
Wij verwachten jullie elke vrijdag om 19u met hemd en das @de sjorre,
tot dan!
Angéline: 0473 49 20 23
Daan: 0471 63 11 06

Zondag 18 september
Na lang wachten is het eindelijk zo ver: vandaag is het
startdag! We gaan het gloednieuwe jaar starten met een
KNAL! Breng zeker al jullie vrienden mee, want we gaan
zotte spellekes spelen en smullen van overheerlijke
pannenkoeken.
Hopelijk hebben jullie er SUPERveel zin in. Jullie leiding
alleszins wel.

Vrijdag 23 september
Helaas pindakaas! Vandaag is er geen activiteit omdat wij op leidingsweekend zijn. Wij kijken alvast
uit naar de volgende activiteit die dubbel zo leuk gaat zijn.

Vrijdag 30 september
Vandaag gaat het om winnen, verliezen, tegen verlies kunnen, competitief zijn en een heeeeel klein
beetje sport;)

Vrijdag 7 oktober
Dit weekend is het ons jaarlijkse ribbekesfestijn! Ook
dit jaar zullen jullie weer kunnen genieten van de
sappigste ribbetjes. Maar we hebben jullie hulp nodig
om er de beste editie ooit van te maken. Dus trek jullie
koksmuts aan en kom maar af!

Vrijdag 14 oktober
Als Pinocchio een leugen vertelt gaat zijn
neus groeien. Dat is simpel, toch? Maar wat
als hij zei: “Mijn neus gaat nu groeien”? Als
zijn neus nu zou groeien betekent dat dat hij
gelijk had, maar als Pinocchio niet liegt, dan
groeit zijn neus normaal ook niet. Maar dan
zou hij in het begin gelogen hebben en zou
zijn neus groeien. Maar dan zou hij niet hebben gelogen en zou zijn neus niet groeien…

Vrijdag 21 oktober
Gaan we naar Rome, Japan of naar Amerika??
Vandaag gaan we eens een stapje in de wereld zetten!
Benieuwd? Zeker komeeeen!

Vandaag is het dag van de jeugdbeweging, vergeet dus zeker
niet jullie hemd aan te doen naar school!!

Vrijdag 28 oktober
Geen activiteit vandaag meisjes:(
Begin jullie koffers maar al in te pakken, tot maandag!

31 oktober - 3 november
We vertrekken op herfstweekend!! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin als wij!!

Angéline en Daan

Knapen
Yooww mannen! Een nieuw KSA-jaar is aangebroken en dat betekent weer veel toffe
activiteiten en leuke kampen. Toon en Ken zullen er voor zorgen dat jullie een onvergetelijk
jaar hebben.
Voor jullie is het elke vrijdag om 19u te doen aan De Sjorre. Vergeet zeker jullie uniform niet!
Ken: 0492794496
Toon: 0478640327

Zondag 18 september:
Vandaag is het startdag! Wij kijken er naar uit om jullie weer te zien en eventueel nieuwe
knapen te ontmoeten!
Na onze toffe startdag is om 17u ook ons KSA-café geopend. Hier kunnen jullie even
bekomen van de startdag en iets drinken. Ouders zijn natuurlijk ook welkom.

Vrijdag 23 september:
Het is vandaag jammer genoeg nog geen activiteit, want het is leidingsweekend, maar geen
zorgen, vanaf volgende week vliegen we erin!

Vrijdag 30 september:
Jullie hebben ondertussen al een maand school overleeft. Nu is het ook eens tijd om echt
aan onze activiteiten te beginnen!! Wees voorbereid op alles want we gaan der een goeike
van maken.

Vrijdag 7 oktober:
Iedereen die kan mag komen helpen voor ons
ribbekesfestijn. Extra manschappen worden altijd
gewaardeerd

Weekend 8-9 oktober:
Dit weekend is het jaarlijks ribbekesfestijn!! Wij verwachten dat iedereen hem hier goed volt
komt eten met ribbekes!

Vrijdag 14 oktober:

Jaja zelf toen Jezus nog leefde liet Mario mensen struikelen met zijn bananenschillen.

Vrijdag 21 oktober:
Mannen, het is vandaag Dag van de jeugdbeweging!! Dat
wil zeggen dat jullie in uniform naar school mogen gaan en
de boel daar op stelten mogen zetten. (maar doe niet té
zot )

Vrijdag 28 oktober:
Helaas geen activiteit vandaag, maar wel een welverdiende
herfstvakantie!

Maandag 31 oktober tot donderdag 3 november:
Boyss, we trekken er voor een paar dagen op uit, want het is herfstkamp!! Schrijf jullie zeker
in want dees willen jullie niet missen! Verdere informatie volgt nog!

Tot dan mannen!
Toon

Ken

SIMMERS
Joepie NIEUW LEIDINGSDUO
Een jaar vol Lisanne en Anton.
Kleine lettertjes:
Activiteiten gaan door op vrijdagavond van 19u tot 22u (kan soms
een beetje uitlopen) tenzij anders vermeld in de echo of tijdig
meegedeeld.
Vergeet zeker je centjes niet, voor een drankje en chips (1,5€).
Kledij is naar goede gewoonte niet het mooiste uit jullie kleerkast.
Indien jullie niet aanwezig kunnen zijn op een activiteit zouden we
dit graag op voorhand willen weten.
Lisanne: 04 68 18 26 22
Anton: 04 68 21 79 37

Wie ben ik, wie ben jij? Dat komen
we volgende activiteiten te weten,
vandaag gaan we lekkere
pannenkoeken eten (en leuke
spelletjes spelen).

23
SEP

18
SEP

De grootste vergadering van het
jaar is aangebroken,
Leidingsweekend. Dit wilt zeggen
dat er geen activiteit is, See ya
next week!

30

De eerste echte activiteit van het
jaar is een feit. Hopelijk dat iedereen
zich smijt, anders sta je bij ons in het
Get lots of rest and take breaks.
krijt.
You are more creative and
productive if we get enough rest
and take small breaks throughout
the day.

4

7
OKT

SEP

Wat is het lievelingseten van een
skelet? "spareribs 😂" .
Be there or be nen onnozeleir!
PS. De ramen kuisen staat op
onze to do lijst van vandaag.

5

'Hoe spel je ‘liefde'? Waarop Winnie
de Poeh antwoordt: 'Je kunt het niet
spellen, alleen voelen'! Dit is een
uitspraak van onze jarig feestbeertje
Winnie. Iedereen is welkom op zijn
feestje.

21
OKT

14
OKT

Dag Van De Jeugdbeweging!
Degene die met de meeste
knappe jongens van verschillende
jeugdbewegingen een foto maakt
mag zich verwachten aan een
verrassing.

Vanavond krijgen jullie tijd om jullie
gerief te nemen voor op
Herfstweekend. Vergeet jullie cozy
outfits niet mee te nemen.

31-3
OKT - NOV

28
OKT

Herfstweekend, we gaan een
gouden tijd tegemoet.

Jong-Hernieuwers
Jow mannen, het nieuwe KSA-jaar gaat weer beginnen. Wij hebben der
alvast zin in. We zien jullie elke vrijdag van 7 tot 10 in uniform natuurlijk.
Emile Massa: 0472 65 32 04
Kilian Meersman: 0470 82 40 64
18 september
Vandaag is een geheime activiteit.
We geven nog een kleine tip: het is
iets met pannenkoeken en ergens in
Vrasene. Be there!

23 september
Sorry boys vandaag zijn wij druk bezig met vergaderen om ervoor te
zorgen dat jullie een fantastisch jaar beleven. See you next week!
30 september

7,8 & 9 oktober
Zoals jullie allemaal wel al weten is het dit weekend ons jaarlijks
ribbekesfestijn. We verwachten jullie dus allemaal voor de opzet 7/10 om
dan in het weekend van de heerlijke ribbekes te genieten.

14 oktober

21 oktober
Vandaag is het de dag om te laten zien dat KSA niet de grootste maar wel
de beste jeugdbeweging van heel België is. Met andere woorden: de Chiro
mannen omver lopen, de Scoutsers uitlachen. Vechten mag maar verlies
uw tanden niet want die hebt ge vanavond nog nodig.
28 oktober
Vandaag is het geen activiteit, jullie mogen jullie valies beginnen pakken
voor herfstweekend. See you there!
31 oktober – 3 november
Hefstweekend, verdere info volgt.

Emile & Kilian

Seinen
Hey meiden !
Het nieuwe KSA jaar staat weeral voor de deur. Ik hoop dat jullie er net zoveel zin als ik in hebben om er
samen een beire tof jaar van te maken !
xxx Sil
+32492529320
Als er iets is kunnen jullie mij altijd bereiken.
( PS al jullie sappige roddels zijn hier ook welkom xo )

ZONDAG 18 SEPTEMBER
Joehoee feessttt de eerste activiteit van het jaar !
We gaan er een top start dag van maken! Na onze activiteit
zijn jullie vrienden en familie welkom voor een drankje in
ons fantastische ksa café. Hoe meer zielen hoe meer
vreugde !!!

VRIJDAG 23 SEPTEMBER
Vandaag is het geen activiteit dames, de leiding is op
leidingsweekend. Ik zie jullie met veel plezier
volgende week terug op ksa !!

VRIJDAG 30 september
Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do smeer die
stembanden maar goed want je gaat ze
vandaag nodig hebben.

VRIJDAG 7 OKTOBER
dit weekend kunnen we weer lekker smullen van
de lekkerste ribbetjes allertijden, Maar eerst
steken wij onze handen uit de mouwen om er
weer een top editie van te maken.

VRIJDAG 14 OKTOBER
Na alle drukte van vorig weekend is het
vandaag eens tijd om te chillen. Kom in jullie
meest chille outfit en breng een dekentje mee
want we gaan het gezellig maken.

VRIJDAG 21 OKTOBER
Vandaag is het jawelllll, DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!!
Jullie weten dus wat jullie te doen staat, laat blauw en
oranje maar eens schitteren op het schoolplein en ver
daarbuiten want dat is ook wat we vanavond gaan doen,
iedereen laten weten dat blauw oranje de beste
jeugdbeweging ever is.

VRIJDAG 28 OKTOBER
Vandaag is het geen activiteit, maar niet
getreurd want er komt meer.

31 OKT – 3 NOV
Het is weer tijd voor ons herfstweekend. Ik hoop dat
jullie er zin in hebben, ik alvast wel. Verdere info
volgt nog dames.

Vele lieve kusjes jullie leidster Sil !!!
XXXX

Juuuwww mannen, we gaan er dees jaar weer ies een goeie lap op geven, ik
verwacht jullie elke vrijdag van 19u tot 22u op post voor de zotste, graafste en
gewoon de beste activiteiten die ge ooit zult meemaken!
Probeer elke activiteit met de fiets te komen!
Laat mij altijd iets weten adde nie kunt komen!
Lennert: 0460 97 71 76

Zondag 18 september
Vandaag ist startdag, terwijl alleman spellekes speelt
op KSA gaan wij een sjorringske zetten opt dorp!
Na de startdag ist weer KSA-café dus vraagt ammel
ulder ouders, broers, zussen en vriendinekes om iets te
komen drinken of eten bij ons!
@de sjorre, vanaf 17u!

Vrijdag 23 september
Wij zijn met de leiding een weekendje weg om dees jaar volledig in elkaar te steken.
Vandaag dus geen activiteit!

Vrijdag 30 september
Kameraad in't Kwadraat! Das het jaarthema voor
dees werkjaar dus we gaan ies kijken hoe goe
gulder ulder kameraden kent!

Vrijdag 7 oktober
Dees weekend is het ons jaarlijks ribbekes festijn, we
gaan vandaag dus zeker nie eten om morge te kunne
fretten aan en als een varken!

Vrijdag 14 oktober
De extra kilo’kes van die goeie ribbekes van vorige week gaan we der vande week
ies ruim afdoen, Expect the unexpected

Vrijdag 21 oktober
Vandaag ist dag van de
jeugdbeweging dus doet zeker ulder
hemd aan adde naar school gaat!
Maar daarvoor eerst nog een goe
boitje op de mart van Sint Niklaas!

Vrijdag 28 oktober
Tis weeral tijd voor verlof, vandaag geen activiteit maar niet
getreurd, herfstvakantie is een synoniem voor herfstweekend
dus begint maar al me u valies te pakken!

31 oktober tot 3 november ➔ Herfstweekend
Houd dees weekendje zeker al vrij want we gaan op
herfstweekend
➔meer info volgt!

Lennert

