
 

Hallo liefste jongknapen! 

 

In deze brief vinden jullie alle data tot en met de kerstperiode terug. Daaronder staan ook nog 

enkele belangrijke data om zeker niet te vergeten. 

Hopelijk zien we jullie allemaal tijdens de zondagse vergaderingen! 

 

Zondag 4 oktober 2020 

Vandaag is het KSA. Allen daarheen! 

 

Zondag 11 oktober 2020 

Vandaag is het KSA. Het wordt alweer een toffe 

namiddag vol spelletjes en plezier. 

 

Zondag 18 oktober 2020 

Vandaag is het ook KSA. 

Het zou fijn zijn mocht jij er ook bij zijn! 

 

Vrijdag 23 oktober 2020 

Vandaag is het ‘Dag van de jeugdbeweging’. 

 Die dag mogen jullie voor één keer jullie mooie 

KSA-uniform aandoen om naar school te gaan. 

Daar kan je dan tonen dat je in de KSA bent.       

 

Zondag 25 oktober 2020 

Ook vandaag wordt het weer een leuke 

zondagnamiddag. Een reden te meer dus om naar 

de KSA te komen! 

 

Zondag 1 november 2020 

Vandaag is het ‘Allerheiligen’. 

Het is dus helaas geen KSA. 

 

Zondag 8 november 2020 

Vandaag is het KSA. JOEPIE!! 

 

Zondag 15 november 2020 

Ook vandaag is het KSA. Hopelijk zien we jullie 

allemaal vandaag. 

 

 

 

Zondag 22 november 2020 

Vandaag is het Christus Koning. Vandaag is het 

een volledige zondag KSA! Een groot deel van 

jullie zal aan het einde van de dag een nieuwe 

fluitkoord krijgen.  

Verder informatie volgt nog in een aparte brief. 

 

Zondag 29 november 2020 

Heb je zin in een leuke namiddag samen met 

vrienden en vriendinnen? Kom dan zeker naar de 

KSA. 

 

Zondag 6 december 2020 

Vandaag is het een speciale dag… Wie zou er nu 

toch op bezoek komen? 

Wil je het weten? Kom dan naar de KSA! 

 

Zondag 13 december 2020 

Vandaag zullen we enkel met de jongere bannen 

aanwezig zijn op de KSA. De oudere bannen 

(vanaf Knapen) en een deel van de leiding moeten 

namelijk goed studeren voor hun examens. 

 

Zaterdag 19 december 2020 

Vandaag zou de 5e editie van het jaarlijkse 

kerstconcert doorgaan en natuurlijk ook ons eigen 

kerstfeestje! Het is allemaal nog vrij onzeker en 

daarom wordt dit onder voorbehoud geplaatst.  

 

Zondag 20 december 2020 

Vandaag is het geen KSA. 

 

Zondag 27 december 2020 

Ook vandaag is het geen KSA. Geniet van jullie 

kerstvakantie! 

 

Data om te onthouden: 

- Van zondag 4 juli tot en met zaterdag 10 juli 2021 (bezoekdag): klein kamp te 

Dilsen-Stokkem. 
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Veel liefs 
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