
 
 

 

 

 

 

 

 

☺KT☺BER 
Het nieuwe werkjaar van de KSA heeft zijn start niet gemist! Na een korte maar leuke 

septembermaand belooft het weer druk te worden in oktober! 

 

 

 

 
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
 
18 oktober is het een heeeeeele speciale dag! De dag waarop alle jeugdbewegingen gevierd 
worden. We doen fier ons uniform aan naar school! Doen jullie mee? Stuur een foto van 
jezelf door naar jeugdraad@ksatuilt.be  en wie weet beland jij wel op onze sociale media! 
De knim, sjo en leiding gaan ‘s morgens ontbijten op het Kolonel Dusartplein, hierover 
ontvang je nog een sms’je van je leiding. 

 
 
 
 

Datum activiteit Tijd  Locatie opmerkingen 

 
Maandag 30 
september 
t.e.m. vrijdag 
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. 
 

 
Zondag 
6 oktober 
 

 
14.00-16.30 

 
Jeugdlokalen 

 

 
Zondag 
13 oktober 
 

 
 
14.00-16.30 

 
 
Jeugdlokalen 

 

 
Zondag 
20 oktober 
‘PASTADAG’ 
 
 

 
11.30-14.00 
 
17.30-20.00 

 
De Biekaar 

 
Kom op zondag 20 oktober smullen op onze 
pastadag! Er zal een heerlijk pasta -en 
saladebuffet klaarstaan. Kaarten zijn tot 15 
oktober verkrijgbaar bij de leden en leiding van 
KSA Tuilt! 
Meer info over de kaarten vind je onderaan! 
 

 
Zondag  
27 oktober 
 

 
 
14.00-16.30 

 
 
Jeugdlokalen 

 

HET PRIKBORD 



 
 
Inschrijvingen en betalingen: 
 

De proefmaand zit erop, wil jij graag lid worden bij KSA Tuilt? Schrijf je dan snel in via 
onze site (www.ksatuilt.be). Het lidgeld bedraagt 40 euro, dit kan je best betalen via 
overschrijving op het rekeningnummer BE12 7845 8974 7292 met vermelding: naam lid – 
lidgeld. Heb jij nog vragen of zit je met twijfels, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met Laurien (laurien@tuilt.be). 
 

 

 

DE PASTADAG 
 
Op kamp gaan is ook… financiële activiteiten houden om dat allemaal te bekostigen! En het 
is alweer bijna zo ver ! Op zondag 20 oktober houden wij onze jaarlijkse pastadag. ’s 
Middags en ’s avonds kan je in de Biekaar genieten van een heerlijk pasta- of saladebuffet. 
Alle leden krijgen een omslag mee met daarin 3 inschrijvingskaarten die je natuurlijk moet 
proberen te verkopen aan familie, vrienden, buren… Daarnaast gaan we ook rond in Tuilt 
om kaarten te verkopen!  
Dat zal gebeuren op: 
Maandag 30 september 
Dinsdag 1 oktober 
Woensdag 2 oktober 
Donderdag 3 oktober 
Vrijdag 4 oktober 
 

En dit telkens van 18 uur tot 20 uur. Wie thuis zelf een veiligheidsvestje heeft, mag dit 
alvast aandoen. Als je dat zelf niet hebt, krijg je één van ons. We hopen dat alle leden 
minstens 1 avond aanwezig zijn om mee te verkopen zodat we dan ook tijdig je omslag 
kunnen meegeven met je eigen kaarten! 
 
Alle kaarten, dus ook die je zelf meekrijgt in de envelop, moeten terug binnen voor zondag 
15 oktober! Dit is natuurlijk noodzakelijk om de juiste hoeveelheid eten in te schatten en 
aan te kopen. De inschrijvingsstrookjes mogen samen met het geld afgegeven worden aan 
iemand van de leiding of mogen in de brievenbus van de jeugdlokalen gestoken worden. 
 

 

 
 

http://www.ksatuilt.be/
mailto:laurien@tuilt.be

