
  

 Kalender  
 Zaterdag 11 mei Zwemactiviteit 
 Zaterdag 18 mei Laatste activiteit 
 Vrijdag 28 juni Kampvoorstelling 
 Zaterdag 6 juli Vakantieactiviteit 
 20/21 augustus tot 29 augustus KAMP!!! 
 14 september Start volgend werkjaar 
 

 Laatste activiteit 
Aan alle mooie liedjes komt spijtig genoeg een eind en dus ook aan de maandelijkse 
nieuwsbrieven die jullie KSA-redactie (bestaande uit leidsters Merel en Siebe) steeds met 
veel plezier geschreven hebben. Maar niet getreurd, want de activiteiten gaan nog door 
tot en met zaterdag 18 mei! En daarnaast is er natuurlijk ook nog de vakantieactiviteit en 
kamp om naar uit te kijken. 
 

 Kajakken en zwemactiviteit 
Voor de waterratjes onder ons hebben we heugelijk nieuws… Op 4 mei krijgen de leden 
van OUD, behalve de +16, de kans om zich op de vaart te wagen in kajakken. Daarvoor 
draag je best je zwemgerief met daarboven kleren die nat mogen worden. Een handdoek 
kan ook zeker handig zijn. De leden worden hiervoor met de fiets aan het heem verwacht. 
Voor alle leden (zowel JONG als OUD) staat op 11 mei dan weer de zwemactiviteit 
gepland. Iedereen wordt om 14u verwacht aan het zwembad De Treffer in Waregem met 
3 euro in de zwemzak. Ouders kunnen hun kindjes daar weer met de auto komen ophalen 
om 16u30. 
 

 Kampvoorstelling 
Ben jij, net als ons, ook supermegabenieuwd naar het kampthema van dit jaar? Dan hoef 
je niet veel langer meer in spanning te wachten, want op vrijdag 28 juni nodigt de leiding 
leden en ouders uit op de kampvoorstelling in het heem om 18u30. We tonen een 
PowerPoint met wat mooie momenten van kamp van afgelopen jaren, en geven alle 
praktische info mee over het kamp van dit jaar. Er kan natuurlijk ook steeds een drankje 
gedronken worden. 
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 Vakantieactiviteit 
Omdat niemand natuurlijk 3 maanden KSA kan missen, gaat tijdens de zomervakantie 
opnieuw de vakantieactiviteit door. Of we opnieuw naar het zeetje gaan, een pretpark 
bezoeken of in eigen regio blijven, daarover heeft de leiding nog niet beslist. Meer info 
volgt later en op de kampvoorstelling nog, maar wat we jullie nu al kunnen meegeven is 
dat het een dag vol plezier wordt! 
 

 Wist je dat… 
 … De walrus rechtshandig is? 

 … We volgend jaar op zoek gaan naar nieuwe hoofdleiding? 
 … Zeeschildpadden hun eigen ingebouwde GPS hebben? 

 …De leiding heel de maand augustus bezig is met de voorbereiding van een 
fantastisch kamp? 

 
 

Tot volgend JAAR! 
Abdelouarete, Alexander, Alicia, Andreas, Anso, Billy, Bruno, Cédric, Eline, 

Elisabeth, Emma, Febe, Gust, Ine, Isabeau, Isaure, Loic, Margo, Mattice, Maxim, 

Melchior, Merel, Nicolas, Niels, Ruben, Seppe, Siebe, Thibault, Thomas, Viktor en 

Warre 

 


