
 

 

Knapenkalender 
Nieuw werkjaar! Nieuwe brief! Hieronder volgt een korte opsomming van de dagen waarop 
we jullie verwachten.  
 

Zondag 11 oktober 
Vandaag zijn jullie welkom op onze terreinen in 
Onkerzele van 14u tot 17u. 
 
Zondag 18 oktober 
Het is zondag vandaag, dus dat betekent 
opnieuw KSA! Tot straks. 
 
Vrijdag 23 oktober 
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging. Zorg 
dus dat jouw uniform klaar ligt naast jouw 
boekentas, want vandaag mag je met trots 
jouw uniform dragen tijdens een dagje school! 
 
Zondag 25 oktober 
De leiding begint jullie al een beetje te missen, 
kom dus zeker naar de KSA! 
 
31 oktober, 1 & 2 november 
We trekken er met de +12 op uit voor een 
weekendje in Malle. Een uitstapje die je niet 
wilt missen. Check onze website voor meer 
info! 
 
Zondag 8 november 
Hopelijk zijn jullie al uitgerust van 
herfstweekend, want ook vandaag vliegen we 
er stevig in. 
 
Zondag 15 november 
Hopelijk regent het niet vandaag en als het 
toch zou regenen: trek jouw regenjas aan en 
kom plezier maken op de Atembekeweg 2A. 
 
 

Zondag 22 november 
Vandaag vieren we het feest van Chistus-
Koning. Een hoogdag voor elke KSA’er waarop 
we een volledige dag spelen en de nieuwe 
knapen hun witte fluitkoord ontvangen. Meer 
info volgt weldra! 
 
Zondag 6 december 
Vandaag is het een speciale dag, want we 
krijgen een man met een baard op bezoek (en 
neen, het is niet Yarne die eindelijk begint te 

puberen      ).  
 
20 & 27 december en 3 januari 
Tijdens de kerstvakantie is het geen KSA. 
Hopelijk krijgen jullie leuke pakjes onder de 
kerstboom en maakt grootmoeder een 
overheerlijke kalkoen klaar! 
 
Zondag 10 januari 
Het barre weer deert een knaap niet. We 
verzamelen om 14u voor een namiddag vol 
plezier.  
 
Zondag 17 januari 
Hey, hallo, ja jij daar. Kom maar vlug uit uwe 
luie zetel en doe je uniform aan! Want er valt 
vandaag weer iets zot te beleven op de ksa. 
 
Zondag 24 januari 
Er is geen beter manier om jouw zondag door 
te brengen dan met jouw vrienden op de KSA, 
dus komen is de boodschap. 
 

Tot slot nog enkele belangrijke data om te noteren in jouw agenda: 

• Herfstweekend te malle van 31 oktober tot 2 november. 

• Kerstconcert op 19 december (onder voorbehoud). 

• Film te Cinema Focus op 29 december (onder voorbehoud). 



• Paaskamp te Balen-Olmen van 7 tot 11 april. 

• Groot kamp te Bomal van 1 tot 12 augustus met bezoekdag op 7 augustus (onder 
voorbehoud). 

Voila, dat is het. We hopen jullie tijdens deze bizarre tijden opnieuw massaal te mogen 
verwelkomen. Indien er toch nog een vraagje is, mag je steeds iemand van de leiding 
contacteren.  
 
Groetjes, 
Dries, Yarne, Brian, Amber, Merel, Arthur & Quinten 
 
 

Contactgegevens: 
 
Quinten De Bruyne – 0498/67.57.13 
Dries Favyts – 0491/91.28.32 
Arthur Plees – 0493/14.97.70 
Brian Bogo – 0474/17.88.62 
Yarne Maertens – 0491/52.98.99 
Merel Geysels – 0470/65.51.38 
Amber Vanden Herrewegen – 0489/18.92.70 


