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27 SEPTEMBER – STARTACTIVITEIT 
Na een lange zomer, is het eindelijk zover! De start van het nieuwe KSA jaar. Net zoals op 
kamp zullen wij opnieuw bubbels vormen, volg dus zeker de JHN bubbel bij het toekomen. 
Op het einde kunnen jullie nog alle KSA-dingen kopen en nog eens de verloren voorwerpen 
van kamp bekijken. Tot dan! 

11 OKTOBER – ACTIVITEIT  
Vandaag zullen we Arne helpen met zijn tik-tok verslaving, gelieve jullie voor te bereiden op 
een lastige taak.  

23 OKTOBER – DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
Een dag met aandacht voor alle jeugdbewegingen en waar wij nog eens moeten bewijzen 
dat KSA, beter gezegd KSA Aarsele ‘the one and only’is. Doe dit door met trots je KSA-
uniform te dragen naar school. 

25 OKTOBER – STUNTNAMIDDAG 
Stuntnamiddag is niet een gewone activiteit maar een hele lange activiteit (van 13u – 17u), 
afspraak aan de jakkedoe! Breng allemaal een blok hout mee! 

8 NOVEMBER – CANADESE MARS 
Canadese mars’ een serieus woord voor een serieuze daad. 33km wandelen op één dag. Zie 
je dit zitten of beter gezegd durf je dit wel aan? ZEKER WEL! Een perfecte vroege 
voorbereiding voor joepie. Verdere informatie over deze uitdaging volgt. 

22 NOVEMBER – ACTIVITEIT 
Vandaag zullen we eens kijken hoe goed jullie de weg in Aarsele kennen. Breng zeker een 
fiets mee. Daarnaast zullen we ook Louis zijn haar wat bijknippen.  

4 DECEMBER – SINTACTIVITEIT 
Hoor wie klopt daar kinderen? Zijn jullie dit jaar wel braaf geweest? Want vandaag krijgen 
we hoog bezoek van een heilig man.  

KERSTFEESTJE   
De gezelligste tijd van het jaar brengt heel wat feestjes met zich mee! Zo ook voor ons! Wij 
sluiten het eerste semester van het KSA-jaar in stijl af! Verdere informatie volgt nog over dit 
niet te missen feestje.  

BELANGRIJKE DATUMS  
Weekend oudste 26 - 28 februari 2021   Paascursus 05 - 11 april 2021 
Kamp oudste  09 - 18 juli 2021  Joepie   13 - 16 april 2021 
 
Jullie leiding, Arne 0471 08 84 02 
  Louis  0470 82 59 01  

JONGHERNIEUWERS SEMESTER 1  


