
                                                                                                                                   

Zit je nog met vragen of opmerkingen, of kan je niet komen naar een activiteit? Dan kan je ons 

bereiken via onderstaande nummers: 

Loic Gijsen (loewiej)    0471/82 64 47 loicgijsen@hotmail.com 

Seppe Drykoningen (stek)         0471/ 85 25 15      seppedrykoningen@icloud.com 

Toon Meyen (bos)                      0468/ 54 95 75     toon.meyen@hotmail.com 

Activiteitenkalender pagadders 

 
 
Beste pagadders,  
Hier is hij dan de eerste kalender van het nieuw KSA-jaar! Jullie mogen ons altijd 
een berichtje sturen als jullie niet kunnen komen,  zodat wij een idee hebben 
met hoeveel we gaan zijn. Denk er aan om altijd kleren aan te doen aangepast 
aan het weer, die vuil mogen worden. Zet ook je naam in je hemd en vlaarke 
zodat we deze terug kunnen bezorgen als er eentje kwijt raakt! Als het op een 
van de activiteiten sneeuw ligt gaan we in de sneeuw spelen dus pas je kleding 
dan aan. Samenkomst is altijd aan het heem tenzij anders vermeld op de 
activiteiten kalender! 
Tot binnenkort! 
 

Wat? 
Wanneer? 
Hoe laat? 

Meebrengen? 

Kennismaking spelen 
Zondag 13 oktober 2019 
14u00 – 16u00 
Veel goesting  

Wat? 
Wanneer? 
Hoe laat? 

Meebrengen? 

Dag van de jeugdbeweging 
vrijdag 18 oktober 2019 
heel de dag 
draag de hele dag je KSA-uniform om te laten zien dat ge 
een trotse KSA’er bent 

Wat? 
Wanneer? 

Hoe laat 
meebrengen? 

 

Halloween avond 
Zaterdag 26 oktober 2019 
18u30- 20u30 
Warme enge/ griezelige kleren 
 

Wat? 
Wanneer? 
Hoe laat? 

Meebrengen? 
Waar? 

Bosspel  
Zondag 3 november 2019  
14u00 – 16u00 
Kleren om mee te ravotten 
’t sjapooke (bergstraat 19 opitter) 

Wat? 
Wanneer? 
Hoe laat? 

Meebrengen? 
 

Sport en spel  
Zondag 10 november 2019 
14u00 – 16u00 
Sportieve kledij 
 

wat? 
Wanneer? 

Hoe laat 
Meebrengen? 

Het grote 1 december spel  
Zondag 1 december 2019 
14u00 – 16u00 
1 december kleren 



                                                                                                                                   

Zit je nog met vragen of opmerkingen, of kan je niet komen naar een activiteit? Dan kan je ons 

bereiken via onderstaande nummers: 

Loic Gijsen (loewiej)    0471/82 64 47 loicgijsen@hotmail.com 

Seppe Drykoningen (stek)         0471/ 85 25 15      seppedrykoningen@icloud.com 

Toon Meyen (bos)                      0468/ 54 95 75     toon.meyen@hotmail.com 

wat? 
Wanneer? 

Hoe laat 
Meebrengen? 

Dorp spel   
Zondag 8 december 2019 
14u00 – 16u00 
Uniform  

 
wat? 

Wanneer? 
Hoe laat 

Meebrengen? 

Kerst/ nieuwjaar borrel  
zaterdag 21 december 2019 
18u30 – 20u30 
Kerst uniform, nieuwjaarsbrief voor de leiding  

 
 


