Beste Jong-Hernieuwers,
Alweer een nieuw jaar, alweer een jaartje ouder, alweer nieuwe
leiders, alweer een nieuwe activiteitenkalender. Dit jaar zijn jullie
de oudste groep van de KSA! Dit wil zeggen dat we natuurlijk de
vetste & tofste activiteiten gaan doen wat zeker mogelijk is met
deze grote groep van 17 man (jawel!).
Hier een eerste kalender om het nieuwe jaar spetterend in te
zetten. Lees de kalender goed Probeer sowieso zoveel mogelijk
activiteiten aanwezig te zijn! Alvast een voorstelling van jullie
lijding:
Dieter Pouls








Geboren op 24 januari 1994
0497 38 94 20
dieterpouls@hotmail.com
Hobby’s: KSA natuurlijk!
Favoriete activiteit: Reactietochtje
Favoriete kampeten: Stoemp met fish-sticks
Studies: Biotechnologie/lerarenopleiding

Seppe Steensels









Bijnaam: Sleppie
Geboren op 25 mei 1998
0479 72 34 52
seppe.steensels@gmail.com
Hobby’s: KSA, zondagvoetbal
Favoriete activiteit: Crosse in de bosse
Favoriete kampeten: Balletjes in tomatensaus
Studies: Jeugd- en gehandicaptenzorg

Wij hopen natuurlijk op zoveel mogelijk opkomst en hebben er alvast heel veel zin in!
Groetjes,
Dieter & Sleppie
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Wat?
Wanneer?
Hoelaat?
Waar?
Meebrengen?

Intro BBQ
Zaterdag 7 oktober 2017
18u – 21u
Heem uiteraard!
Om het vlees te bekostigen (5 stukken/man) vragen we of jullie €6
zouden willen meebrengen. De rest wordt betaald door de kas van de
KSA!
Info:
Om te weten hoeveel vlees we moeten zorgen stuurt iedereen een
SMS’je naar Dieter (0497 38 94 20) en dit ten laatste op dinsdag 3 nov.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat?
Dag van de Jeugdbeweging!
Wanneer?
Vrijdag 20 oktober 2017
Hoelaat?
De ganse daag!
Waar?
Vlaanderen
Info?
Laat zien dat je een trotse KSA’er bent en draag je KSA-hemd op
school!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat?
Zuivelpongeeeuuuh
Wanneer?
Zondag 22 oktober 2017
Hoelaat?
14u – 16u
Waar?
Heem
Meebrengen?
1 liter melkproducten
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat?
Gratis nachtverblijf @ hotel/brasserie ’t Heem****
Wanneer?
Vrijdag 3 november 18u tot ’s anderendaags
zaterdag 4 november 10u30 2017
Waar?
Heeeeeem
Meebrengen?
Versnaperingen, bedje, slaapzakje, kussentje, pyjamaatje,
teddybeertje, vriendinnetje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Weut?
Peuzzeu meuken @ heuteulSLEUSHbreusseureu ’t Heum****
Weunneur?
Zeuteurdeug 18 neuveumbeur 2017
Heuleut?
18eu – 20eu
Weur?
Heum
Meubreungeun?
Eune leuge meug & jeu beuste keukkeunsteun!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figuur 1: Wie als eerste het antwoord kan vertellen van
dit raadseltje op de Intro BBQ, mag zich verwachten aan
een verrassing. We zoeken een land..

Figuur 2: Wie als eerste het antwoord kan vertellen van dit
raadseltje op de Intro BBQ, mag zich verwachten aan een
verrassing. We zoeken een Belgische stad..

Noteer alvast in jullie agenda dat het jaarlijks kamp volgend jaar verplaatst wordt naar 16 tot
23 juli 2018 ! Indien jullie niet naar een activiteit kunnen komen, laat dit dan tijdig weten aan
Dieter of Seppe via SMS/Facebook! Wij zijn steeds bereikbaar en gaan deze middelen altijd
gebruiken om jullie informatie mee te delen over bvb. activiteiten of andere zaken gemoeid
met de KSA.
Zit je nog met opmerkingen, vragen, ideeën, weetjes of andere zaken? Aarzel dan niet om
een van je spetterende leiders te contacteren:
Dieter Pouls
GSM: 0497 / 38 94 20
Seppe Steensels
GSM: 0479 / 72 34 52
Bezoek zeker ook onze website (www.ksatongerlo.org) of neem eens een kijkje op onze
Facebook pagina (KSA V.I.V.E.D. Tongerlo) waar alle foto’s te bezichtigen zijn.
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