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14 FEBRUARI – VRIENDJESACTIVITEIT 
Vandaag is het vriendjesactiviteit, op deze activiteit mogen jullie al jullie vriendjes en 
vriendinnetjes meenemen naar de activiteit om kennis te maken met onze KSA. Iedereen is 
welkom om te ervaren wat voor leuke spellen wij allemaal spelen! 

26 TOT 28 FEBRUARI – WEEKEND OUDSTE 
Klaar voor een spetterend weekend?? Weekend is voor jullie al niet meer zo onbekend en 
jullie weten waarschijnlijk al precies wat jullie allemaal moeten meenemen. Het enige wat 
jullie niet weten is wat we allemaal zullen doen. Dit zullen jullie wel van moment tot moment 
ontdekken. 
Meer info volgt nog op de brief van weekend. 

5 TOT 7 MAART – 25 JAAR KSA 
We kunnen nog niet met zekerheid bevestigen of dit feestweekend zal kunnen plaatsvinden, 
maar we hopen met zijn allen op het beste!  

21 MAART – ACTIVITEIT 
Let op! Vandaag is niemand te vertrouwen, want er zullen verschillende imposters aanwezig 
zijn. Er zullen niet te veel fake tasks mogen gebeuren of er zal een emergency meeting zijn! 

4 APRIL – ACTIVITEIT 
Vandaag zal er een wereldkampioenschap plaatsvinden, namelijk het kampioenschap van het 
grootste balletje. Momenteel zijn er al geruchten dat Louis Maes de grootte favoriet is en de 
concurrentie achterwege laat en met deze prijs zal gaan lopen.  

5 TOT 11 APRIL – PAASCURSUS 
Deze cursus is een must als je een leider of leidster wil worden binnen KSA Aarsele. Paascursus  
is niet alleen  een leuke  ervaring, maar je leert er ook veel nieuwe mensen  kennen. Na de 
cursus behaal je trouwens een jeugdanimator attest, dit staat dan weer goed op je CV voor 
later. Binnenkort meer info hier omtrent. (Dit is enkel voor tweede jaar JHN’s) 

13 TOT 16 APRIL – JOEPIE 
JOEPIIEEEEEEE!!!!! De vierdaagse staptocht met alle KSA’s van het land is er. Deze 
wandeltocht is er enkel om de 2 jaar, dus meedoen is de boodschap! Hierover krijgen jullie 
later nog wat meer info over want het is niet zomaar een wandeltocht. 

18 APRIL – ACTIVITEIT 
Kok Gerard en kokkin Yvette tonen ons vandaag hoe we de cuisson van een kwartel perfect 
kunnen bereiden. Wat hebben we vandaag geleerd? Dat de Jonghernieuwers nog veel zullen 
mogen oefenen in de keuken.  

JONGHERNIEUWERS SEMESTER 2 
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2 MEI – ACTIVITEIT 
Vandaag gaan jullie niet naar huis vooraleer jullie gedoopt worden tot een echte 
Jonghernieuwer. Wees voorbereid!  

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, dus je houdt best deze datum vrij! De leiding zorgt ervoor 
dat jullie op tijd voldoende informatie krijgen! 

9 TOT 18 JULI – KAMP OUDSTE 
Niet te veel woorden aan vuil maken. Aan elke Jonghernieuwer, tot dan!!! 
 

BELANGRIJKE DATA OM TE NOTEREN IN DE AGENDA 
Weekend jongsten 19 tot 21 februari  Kamp jongsten  12 tot 18 juli 
Weekend oudsten 26 tot 28 februari  Kamp oudsten 09 tot 18 juli 
 
Vele groetjes van jullie leiding!!! 
 
Arne Declercq  0471 08 84 02 
Louis Maes  0470 82 59 01 
 
 
 
 
 
 

 
 


