
 
 

 
 
 
 

 
SEPTEMBER 

Na een spetterend kamp, een zeer zonnige zomer en de eerste dagen op de schoolbanken is het hoog tijd 

voor de KSA om weer uit de startblokken te schieten ! 

 
HET SJAALTJE 

 
Op de startdag, maar ook op de ontspanning op zondag en zéker als we erop uit gaan of op weekend 
of op kamp zijn, dragen we altijd ons sjaaltje ! Voor de sloebers is dat een lichtblauw sjaaltje, voor 
de joro’s een rood en voor de knimmers en de sjo’ers een oranje. Als je een nieuw sjaaltje nodig 
hebt, kan je dat de ochtend van de startdag kopen voor € 2,5. Wij raden aan om je naam op het 
sjaaltje te schrijven om bij verlies het snel terug te vinden. Je kan ook een KSA T-shirt kopen voor 
€10 (optioneel). 

 
SAFE THE DATE 
 

 
 

Datum activiteit Tijd  Locatie opmerkingen 

 
Zondag 
15 september 
 
 

 
Afhankelijk van 
de groep 

 
Op 
verplaatsing 

 
STARTDAG! 
Meer info vind je onderaan! 

 
Zondag 
22 september 
 

 
14.00-16.30 

 
Jeugdlokalen 

 

 
Zondag 
29 september 
 

 
 
14.00-16.30 

 
 
Jeugdlokalen 

 

Maandag 30 
september 
t.e.m. 
donderdag 4 
oktober 

 
Elke dag van 
18.00-20.00 

 
Jeugdlokalen 

 
We gaan elke dag rond in Tuilt om kaartjes te 
verkopen voor onze pastadag! Hiervoor rekenen 
we op de hulp van onze leden. Alle centjes die 
we hiervoor verdienen gaan rechtstreeks naar 
ons zomerkamp! 
Als je een fluohesje hebt mag je dit meenemen. 
 

HET PRIKBORD 



 
VERANDERING KAMP!! 
 
Dit jaar gaan we verder op kamp dan vorige jaren, de precieze locatie mogen we nog niet 
verklappen! 
Wat jullie wel al mogen weten is dat het kamp voor iedereen 1 dag langer gaat duren: 
Sloebers gaan op kamp van 1 t.e.m. 6 juli, de joro’s, knim en sjo van 1 t.e.m. 11 juli. 
 
Omdat we jullie niet uren willen laten rijden, hebben we dus ook besloten om geen bezoekdag in 
te lassen. Houd de avond van 11 juli vrij, want dan hebben we voor alle leden en ouders een 
verrassing gepland! 
 
 DE STARTDAG 

 
SLOEBERS: 
 
De sloebertjes gaan elkaar vandaag beter leren kennen in de speeltuin Tarzan en Jane! We spreken 
om 10 uur af op de parking van de speeltuin, om 16u mogen de mama’s en papa’s ons op 
dezelfde plaats weer komen halen! Neem zeker je sjaaltje mee! Een lunchpakket is niet nodig! 
Deze dag vol plezier kost 7 euro. Inschrijven voor de startdag kan je doen door een mailtje te sturen 
naar laurien@ksatuilt.be, dit voor 9 september! 
 
JORO’S: 

 
De Joro’s spreken om 9u af aan het station om te vertrekken naar de Alpacaboerderij! Zij gaan 
hier naartoe met de bus, wie een Buzzy-pass heeft mag die meebrengen! De Joro’s moeten hun 
sjaaltje, drinken, lunchpakket en goed humeur meebrengen! Rond 18u30zijn wij terug aan het 
station! Prijs? €14 Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar laurien@ksatuilt.be voor 6 
september! 
 
KNIMMERS: 
 
De knim trekt de zomerse temperaturen door tot in Vossemeren en gaat daar tropisch zwemmen. 
Na het zwemmen staat er nog een verassingsactiviteit op het programma. Zij gaan met de auto, 
ouders die willen rijden mogen dit melden aan de knimleiding! Zij worden om 10u verwacht aan 
de jeugdlokalen en komen hier om 17u30 terug aan! Deze top dag kost €15. Inschrijven via 
laurien@ksatuilt.be voor 9 september! 
 
SJO’ERS: 

 
De Sjo gaat dit jaar paintballen! We vertrekken om 10u aan de jeugdlokalen met de fiets! Rond 
18u30 zijn we terug. Prijs? €18 
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar laurien@ksatuilt.be voor 9 september! 
 
 REKENINGNUMMER: 
 
Het inschrijvingsgeld is 40 euro, dit mag je storten op rekeningnummer BE12 7845 8974 7292, 
vergeet niet de naam van je kind te vermelden alsook hetgeen waarvoor je betaalt. 
Betalen voor startdagen, sjaaltjes, T-shirts,… kan je best ook overschrijven op dit nummer. 
 
EEN INSCHRIJVING IS ENKEL GELDIG WANNEER HET LIDGELD BETAALD IS! 
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