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Dag KSA-ers!

Wat is het KSA-jaar weer voorbijgevlogen! We zijn reeds aan ons 3de boekje en helaas ook laatste
boekje aanbeland. Hopelijk hebben jullie er evenveel van genoten als de leiding!
Dit boekje bevat ook weer een resem aan fantastische activiteiten voor jullie. Aangezien deze
activiteiten doorgaan in onze lokalen, die ook onderhouden moeten worden, hebben we natuurlijk
wat centjes nodig. Hiervoor verkopen we mooie Gentse Azalea’s op zaterdag 11 maart.*
Afsluiten doen we zoals elkaar jaar met Dag aan zee op zaterdag 7 mei.* Daarna nemen we eventjes
pauze, terwijl de leiding zich focust op de examens en het schitterende kamp voorbereidt! De leiding
zal langsgaan bij elk lid voor meer uitleg over kamp en over de kampinschrijving.

Stevige KSA-groeten,
Jullie hoofdleiding,
Elien en Matthias
*: Meer informatie verder in het boekje.

Wist je dat:
-

Bert DG en Charlotte hun rijbewijs behaald hebben?
De KSA-weekends weer top waren dit jaar?
De keuken bijna klaar is?
Alexandra graag doo bi doo zegt?
Bert soms met moeilijke woorden ponéert?
NEF, de fuif van de KSA, dit maal ook door de leiding wordt georganiseerd? En dit doorgaat in
Jeugdcentrum Kadans, 15 april?
De SIM weer op Joepie gaat (100km stappen op 4 dagen) dit jaar? En de JIM op Gamel?
Er een speciaal KSA Aalter-schildje gemaakt is? En dat dit verkrijgbaar is in ons winkeltje, voor
en na activiteiten, voor slechts 1 euro?

Kabouters
11 maart: Bloemetjesverkoop
(om 14u aan de Kadans)
18 maart: Familie Flodder
Kom verkleed in je gekste kleren!
En breng 3 euro mee!

25 maart: Iedereen is vrolijk!
1 april: Kabouters zwemmen in het water!

Vergeet jullie zwemgerief en 2 euro niet!

8 april:
Mopje flauw mopje!
15 april: It’s party time!

22 april: crossen door de bossen
om 14 uur aan het Hooggoed

(Maria-Aalter)

29 april: Bootcamp
(Kom in legeroutfit!)
6 mei: Dag aan zee
(Verdere info in het boekje)

Tieners
vloemetjesberkoop!
verdere info zie boekje
11

MAART

wienerteekend!!
17-19

MAART

speuke
lelletjesvergadering
25

MAART

vopjesmergadering
1

APRIL

gijven blaanvergadering!
8

APRIL

Timme slieners!
15

APRIL

prolle det vergadering!
22

APRIL

de teiding is lof
vergadering

29

APRIL

ZAG AAN DEE!
verdere info zie
boekje
6

MEI

Alle activiteiten gaan door van 14u-17u op de
Sjelter, tenzij anders vermeld.
Hoogachtend, uw leiding: 'Char', 'Daph', Anton,
Torre, Bert, Tuur, Jeroen en Pieter Jan.

De sloebers
WAT ALS…

11/3: … we het
wereldrecord bloemetjes
verkopen zouden
verbreken?
Bloemetjesverkoop
(14u smulboetiek)

18/3: … alles eens
omgekeerd verliep?
(We spreken af om 14u
aan de parking hooghoed
Afhalen om 17u parking
hooghoed)
25/3: … we allemaal eens
tezamen zijn.
vergadering

1 /4: … we eens een
sneukelwandeltocht zouden
maken?vergadering
Afspraak aan de Kraenepoel (Van 14h
tot 17h)

8/4: … er een
hottentottententententen
toonstelling was?
vergadering

15/4: … we allemaal zot
zouden zijn? vergadering

22/4: … de sloebers
kimmers zouden
worden? vergadering

29/4: … dit de
voorlaatste activiteit
zou zijn?

6/5: … we eens naar de zee zouden gaan? WE GAAN NAAR DE ZEE! (meer info verder in boekje)

Alle activiteiten gaan door van 14u tot 17u op de sjelter, tenzij anders vermeld.
Elke, Marie, Warre, Karsten, Zaza, Elien en Kevin

Bloemetjesverkoop
Op 19 maart organiseren wij onze fantastische bloemetjesverkoop! Hier vindt u wat meer
informatie over deze dag.
 Voor Tieners, Jimmers, Simmers en Kimmers:
 Met fiets en lunchpakket
 Vertrekplaats:
Tieners: 9u30 aan de Delhaize
Jim: 9u30 aan de Sjelter
Sim: 9u30 aan de kerk van Bellem
Kim: 9u30 aan de kerk Aalter-Brug
 Einde van de bloemetjesverkoop: 17u
 Voor Kabouters en Sloebers:
 Vertrekplaats:
Kabouters: 14u00 aan Kadans
Sloebers: 14u00 aan Smulboetiek
 Einde van de bloemetjesverkoop: 17u Wij kijken er alvast naar uit!

DAG AAN ZEE!
Wij gaan naar zee, naar zee & iedereen mag mee!

Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we af met een gezonde portie zon, zee en
strand! Maar niet getreurd, daarna kan het aftellen naar een fantastisch kamp
beginnen!
Wanneer? 6 mei 2017
Hoelaat? Jullie worden verwacht aan het station van Aalter om 9u00.
Onze trein komt om 17u20 aan in Aalter.
Wat moet je meenemen?
 Lunchpakket
 5 euro
 Eventueel zwemgerief, emmer, schopje

Gratis melk, fruitsap en
speculoospasta op kamp!

Wil jij ook helpen om zo veel mogelijk melk, fruitsap en
speculoospasta te winnen?
Alle flapjes die je verzameld hebt mag je op de Sjelter aan de leiding
bezorgen. Alle flapjes veel of weinig zijn welkom!

Meer info?
Ga naar:
 https://lekkeropkamp.be/nl
 http://lotusopkamp.be/

Alle activiteiten gaan door van 14u tot 17u op de
Sjelter, tenzij anders vermeld. Gelieve zo veel
mogelijk met de fiets te komen!

!!!

11/3: Bloemenverkoop
9u -17 u

18/3: boys activiteit

25/3: let the game
begin

1/ 4: ma da is
mollen gedrag e!!!

8/4: temptation
activiteit

Neem zeker je
trekrugzak
mee!!!

15/4: geen
activiteit
uitrusten

22/4 met de trein naar …. 13u-18u. spreken af
aan het station (neem je abonnementen mee)

29/4:Verrassing (verdere info
volgt)

6/5: Dag aan zee verdere info zie boekje

Alle activiteiten gaan door van 14u tot 17 tenzij anders vermeld
Vele groeten jullie simleiding
Marisha, Tim, Sarah, Arnout en Brecht

Kim
11 maart: bloemetjesverkoop (9u30 Kerk Aalter-Brug)

18 maart: wcbqfhbQFSHfg-vergadering

25 maart: Evi is morgen jarig vergadering

1 april: 1 april vergadering

8 april: de kimleiding is vermist vergadering

15 april: feesten als de beesten
vergadering (meer info volgt)

22 april: Jullie zijn bijna leiding vergadering

29 april: de laatste activiteit op de ksa vergadering

6 mei: dag aan zee! (breng 5 euro mee)

Alle activiteiten gaan door op de Sjelter van 14u
tot 17u, tenzij anders vermeld. XOXO Anke,
Alexandra, Evi en Thieme

