Dag KSA’ers!
We zijn reeds aan ons laatste boekje beland, maar niet getreurd: er komt nog een trimester
vol leuke namiddagen aan!
Nu het repeteren voor ouderfeest achter de rug is, en het hopelijk een mooi resultaat heeft
opgeleverd (bij moment van schrijven zitten we nog met volle spanning), kan jullie leiding
jullie weer verwennen met creatieve, uitdagende en actieve activiteiten.
Naar jaarlijkse traditie is er 17 maart bloemetjesverkoop, waarbij we de huizen van Aalter
weer wat fleuriger maken met onze Gentse Azeala’s. Deze verkoop dient om onze werking
en lokalen te onderhouden, waardoor we graag zouden vragen dat jullie zo voltallig mogelijk
zijn! Hoe meer volk, hoe meer vreugd en hoe meer verkoop!
Afsluiten doen we zaterdag 5 mei door naar de zee te gaan! Het weerbericht kunnen we
nog niet voorspellen, maar hier is alvast het weerbericht van vorig jaar:

Stevige KSA-groeten,
Marie en Matthias
Wist je dat…
- onze keuken zo goed als af is, en het enkel nog een laagje verf nodig heeft? Hier
wordt voor gezorgd dit trimester. Alvast een dikke merci aan het keuken- en paintitteam, en natuurlijk aan alle mensen die aanwezig waren op onze keukendagen!
- we dit jaar weer melkflapjes verzamelen? En je ons ook kan steunen met je online
aankopen via www.trooper.be/ksa-aalter?
- er 13 leiding op kot zit in Gent? En 1 iemand in Leuven? En 2 werkmensen?
- het gemiddelde geboortejaar van de leiding 1998 is? Dus dat de gemiddelde leiding
dit jaar tram 2 opgaat?

KSA AALTER PRESENTEERT:

KABOUTER
CIRCUS
10/03
Suikerspinvergadering

24/03
Iedereen kan toveren vergadering!

17/03
Bloementjesverkoop!
info zie verder in boekje

31/03
Whoopa Loopavergadering

07/04
Kabouterkoks!
(van 10u tot 13u )
(breng 4 euro mee)

14/04
Leeuwen zijn geen
tijgersvergadering!

21/04
Kabouters @ the movies
van 18u00-20u00

28/04
De laatste actvergadering!

5/04
Dag aan zee!
Info zie verder in boekje

Hoogachtend, uw
leiding
CORA, ELINE, WILLEM, BERT,
KARSTEN EN TUUR

9-10-11 maart

17 maart

Joepie de sloebers gaan

Bloemtjesverkoop

op weekend!

(verdere info zie boekje)

24 maart
Praline-vergadering (koken)

10u-13u op de Sjelter met 4 EUR
31 maart
7 april

Peter-Panvergadering

Zinkbootvergadering

14 april
Schwannesvergadering

21 april
Zet die camera
uit-vergadering

28 april
Loor en Noor vergadering
(kom verkleed als duo)

5 mei

Dag aan zee!
Alle activiteiten gaan door op de
Sjelter van 14u tot 17u, tenzij anders
vermeld.

(verdere info zie boekje)

201
8
Tienerfest
MAART - MEI

LINe-UP:
METALLICa - bOEF - MUSE
10/03 mob barley-vergadering
17/03 bLOEMETJESVERKOOP

BART DE PAUW - abba - U2
Stevie wonder - 2PAC Nirvana - BON JOVI

23/03-25/03 wEEKEND!
DAVID BOWIE -CARLES
PUIGDEMONT - THE ROLLING
STONES - oasis
31/03 JICHAEL MACKSON
vergadering
7/04 pELVIS resleyvergadering/ KOOKACTIVITEIT!
DUUR: 11U-14U
Breng 4 euro mee, aub

KENNY LAMAR - frans bauer

michael jackson - donald
trump and the republicans
DIMITRI MIKE & LAS VEGAS
14/04 aosis-vergadering
21/04 BAAB-vergadering

johan sebastiann bach
die antwoord - skynet
knotslip - dean grey
28/04 2U-vergadering
5/05 ZEE AAN DAG

VINYL PLAAT DUMMIES
DE JEUGD VAN HET VERLEDEN
BDELE - most palone
big time rush - tenor-j
Latnemidur - maroon 7
bean clandit - lil groote
and many more...
ALLE ACTIVITEITEN GAAN DOOR
OP DE SJELTER VAN 14U-17U,
tenzij anders vermeld
(hier: KOOKactiviteit 7/04)

Bloemetjesverkoop
Op 17 maart organiseren wij opnieuw 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? 5 mei 2018
Hoe laat?

Jullie worden verwacht aan het station van Aalter om 8.50 u.
Onze trein komt om 16.44u. 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!

Voor meer info, ga naar:
•
•

https://lekkeropkamp.be/nl
http://lotusopkamp.be/

10 maart: Zoë zit in New York -vergadering

17 maart: Bloemetjesverkoop (9u30-17u Sjelter,
met de fiets lunchpakket, meer info verder in
boekje)
24 maart: Chanel is kok -vergadering

31 maart: Elke zit in de Ardennen -vergadering

7 april: Mathias heeft een eeuwige tan-line -vergadering

14 april: Bert heeft een geheim -vergadering

21 april: 19u-21u De leiding zat in Kadans -vergadering
(19-21u op de sjelter!)

28 april: Zoë heeft terug school -vergadering

5 mei: Dag aan zee
(breng 5 euro + lunchpakket mee, verdere uitleg
volgt)

SIM

THE BATTLE

10 maart Trump VS Koning Filip

17 maart Sim VS Bloemetjesverkoop
(meer info in boekje/op de site)

24 maart Ent VS Saruman
(We spreken af om 14u aan het bos van Poeke,
ingang aan het kruispunt van de Breestraat
& Poekestraat, nabij het voetbalveld)

31 maart OLD vs NEW

7 april

Plants VS Aliens

SIM
14 april

THE BATTLE

One VS All

21 april Dollar VS Euro (19u-21u)

28 april

Sim VS The last one
(@ Sjelter)

5 mei

Zee VS strand

(Dag aan zee, verdere info volgt!)

Alle activiteiten gaan door van 14u-17u op de Sjelter, tenzij anders
vermeld! Groetjes Evi, Thieme, Arnout, Daphne en Marie

KIM – Boekje 3
10/3: Hunger Games

17/3: Bloemetjesverkoop! Meer info
verder in boekje

24/3: Fly like a butterfly, sting like a
bee

31/3: Apple Store

7/4: Leiding aan sloebers

14/4: You’ll never walk alone

20/4: Hamburgers bakken @ NEF!

21/4: Spel tegen de scouts: verliezen is
geen optie! De overmoedige scouts
mag dan wel streker zijn, wij zijn
sterker, strategischer en
gemotiveerder! J De huidige stand is
1-1, spanning geblazen dus!

27/4: BBQ @ KSA + overnachting

28/4: Surprise-activiteit

5/5: Dag aan zee! Meer info verder in
boekje

12/5: Lente-opkuis + terugblik
(receptie na de opkuis)

Groetjes, jullie allerliefste KIM-leiding
Alexandra, Sarah, Simon en Patje

