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27 SEPTEMBER – STARTACTIVITEIT 
Liefste knaapjes, van harte welkom bij ons eerste semester van ons nieuwe KSA jaar. Een 
nieuw jaar, een nieuwe ban en een nieuwe leiding. Het ideale moment dus om eens te 
testen hoe knaapwaardig jullie zijn…  

11OKTOBER – ACTIVITEIT 
Vandaag worden jullie omgetoverd tot echte zwijntjes! Niemand zal proper naar huis 
kunnen gaan, daar zal jullie geliefde leiding wel voor zorgen hehe. Zorg dus maar dat jullie in 
jullie vuilste kleren toekomen want wij tonen geen genade! Voor niemand!! xx 

23 OKTOBER – DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
Trek jullie uniform maar alvast aan want deze dag staat volledig in teken van de KSA! We 
vertrekken ’s ochtends met de fiets naar het Hulstplein waar we spelletjes spelen en 
genieten we van een ontbijtje. Daarna is het tijd om naar school te gaan en daar met trots te 
tonen dat onze KSA toch wel de beste is! Het precieze uur laten we jullie nog weten.  

25 OKTOBER – STUNTNAMIDDAG 
Het is tijd dat jullie echte stuntmannen en stuntvrouwen worden en daar wordt vandaag aan 
gewerkt. Jullie worden verwacht van 13 tot 17 uur om te tonen wat jullie waard zijn. Het 
wordt een gevarieerde maar (spreekt voor zich) geweldige toffe namiddag!  

8 NOVEMBER – CANADESE MARS 
Woooohooooo het is weer tijd om een mega coole, totaal niet lastige wandeltocht te 
maken! We plaatsen ons in de schoenen van de soldaten die ons tijdens WOII kwamen 
helpen. Wat waren het toch echte helden! We zijn vereerd dat wij hun tocht mogen nadoen! 
De verdere informatie volgt nog maar het is alvast een echte aanrader om jullie voor te 
bereiden op 2-daagse.  

22 NOVEMBER – ACTIVITEIT 
Bijna iedereen woont in Aarsele maar kent ook iedereen wel ons mooie dorpje? Vandaag 
wordt jullie kennis getest. Doorheen deze activiteit zullen jullie op een originele manier elk 
weetje en elk hoekje van Aarsele leren kennen! Op het einde van de dag weten we dan wie 
de beste Aarselenaar van de knapen is.  

4 DECEMBER – SINTACTIVITEIT  
Hij komt, hij komt, de lieve goede sint….  
Deze goed heilige man liet ons al weten dat hij jullie verwacht vanaf 18 uur. Omdat wij 
respect tonen voor die vrijgevige man, bouwen wij daarna nog een klein feestje om zijn 

verjaardag te vieren. Wat zijn wij toch brave kindertjes.        
P.S. zijn gekke b-dayparty eindigt om 21 uur. 

KNAPEN SEMESTER 1  
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KERSTFEESTJE  
I don’t want a lot for Christmas, there is just one thing I need…. 
Hoeraaa! Weer een jarige. Deze keer nodigt de kerstman jullie uit op zijn verjaardagsfeestje 
van 19 tot 22 uur om o.a. dit feestelijke liedje te komen zingen! Vergeet jullie cadeautje niet, 
de richtprijs is 5 euro. 

BELANGRIJKE DATUMS  
Weekend oudste 26 - 28 februari 2020     
Kamp oudste  9 - 18 juli 2020  
   
Peace out   
Banleidster Elodie  0484 63 62 08  
Jules    0468 18 06 03 
Gust   0498 81 31 23   
 


