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DEZE KALENDER GELDT ENKEL WANNEER HET TOEGELATEN IS OM ACTIVITEITEN TE 
ORGANISEREN IN DE KSA! TOT DIE TIJD HOU JE BEST JE WHATSAPP IN DE GATEN 

14 FEBRUARI – VRIENDJESACTIVITEIT 
Iedereen zit al veel te lang binnen. Jullie hebben gelukkig de KSA nog, maar denk eens aan al 
jullie vrienden die dit moeten missen… Trommel daarom je vrienden op zodat ook zij nog 
eens plezier kunnen maken en onze toffe Knapen bende beter kunnen leren kennen. 

26 TOT 28 FEBRUARI – WEEKEND OUDSTE 
3 dagen weg van ouders, schoolwerk, stress… We weten wat voor een lastig leven jullie 
hebben en gaan daarom opzoek naar de perfecte balans tussen chillen en plezante, 
sportieve activiteiten! Bereid jullie maar voor op een geestig gevarieerd weekend!  

5 TOT 7 MAART – 25 JAAR KSA 
WOOOHOOOOWWWW KSA Aarsele bestaat 25 jaar! Hoe, wat, waar, wanneer kunnen we 
jullie jammer genoeg voorlopig nog niet meedelen wegens corona… Maar we hopen met z’n 
allen dat het doorgaat!  

21 MAART – ACTIVITEIT 
Zijn jullie echte gangsters of brave burgers? Deze activiteit ontdekken we jullie ware aard. 
Let op, wie zich zelf voordoet al een ander, wordt ontmaskerd!  

4 APRIL – ACTIVITEIT 
Populair bij de jeugd staat vandaag centraal. We verwerken tiktok, de slimste mens ter 
wereld, behind the mask, de mol…. allemaal in 1 grote activiteit!  

18 APRIL – ACTIVITEIT 
We gaan nog eens testen hoe jullie sjorskills corona hebben doorstaan… We maken een kei 
coole constructie waarna een verrassing volgt. 

2 MEI – ACTIVITEIT 
Iedereen kent ondertussen wel het spel Among Us. Maar wie heeft het ooit al in levende 
lijve gespeeld? Wel, wij gaan dat vandaag doen!  

16 MEI – LAATSTE ACTIVITEIT  
Dit bijzondere jaar sluiten we in stijl af. Jullie zullen wel nog even moeten wachten op meer 
info. We willen dit namelijk zo speciaal mogelijk maken volgens de coronamaatregelen die 
op dat moment gelden. We houden jullie op de hoogte! 

9 TOT 18 JULI – KAMP OUDSTE 
IEDEREEN AANWEZIG VOOR DE BESTE PERIODE VAN DE VAKANTIE!! 
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