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14 FEBRUARI – VRIENDJES ACTIVITEIT  

Het is toch al weer een tijdje geleden dat we elkaar hebben gezien. Kennen jullie ons nog? Vandaag 
hebben we groot nieuws voor jou en je vriendje. Kom dus zeker naar de activiteit! Zoals steeds van 
14u00 tot 16u30. 

 

19-21 FEBRUARI – WEEKEND JONGSTE 

Het is weer lang geleden dat we eens weg van huis zijn geweest. Daar brengen we dit weekend 
verandering in. Het worden dagen vol actie, avontuur en heerlijk eten. 
 

5-7 MAART – 25 JAAR KSA 

In 2020, mocht KSA Aarsele 25 kaarsjes uitblazen. Helaas konden we dat toen door corona niet 
vieren. Dit jaar hopen we die schade in te halen. Verdere informatie volgt nog. 

 

21 MAART – ACTIVITEIT 

Doe alvast jullie vuile kledij aan, want we gaan er weer helemaal invliegen. 
 

4 APRIL – ACTIVITEIT   
Vandaag organiseren we een educatieve activiteit. We gaan jullie leren sjorren. Zorg dus maar dat de 
handen goed opgewarmd zijn. 

 

18 APRIL – ACTIVITEIT 

Deze keer weer KSA all THE way met toffe spelletjes en uitdagingen. Kleed je er goed op en vergeet 
ook je glimlach zeker niet. 

 

2 MEI – ACTIVITEIT 

Het ziet er een warme dag uit, dus daar gaan we gebruik van maken. Zorg maar dat jullie de juiste 
kleren aanhebben. 
 

16 MEI – LAATSTE ACTIVITEIT   
De tijd gaat snel.. het is al weer onze laatste activiteit. Maar hiervoor hebben we iets speciaals 
voorzien. Het is een volledige dag van 10u tot 16u, dus je houdt best deze datum vrij! De leiding zorgt 
ervoor dat jullie op tijd voldoende informatie krijgen! 
 

12-18 JULI - KAMP   

Schrijf deze datum al zeker in jullie agenda! Je wilt de allerbeste week van het jaar immers niet 
missen. Meer informatie geven wij later bij het langskomen. Kan je toch al niet wachten om wat KSA-
magie te ervaren? Op onze website en facebookpagina kan je heel wat informatie en foto’s vinden. 
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