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HET PRIKBORD
MEI
Dag liefste leden,

Daar is hij alweer… Het laatste prikbord van dit fantastisch KSA-jaar.
Wij doen er in mei alles aan om van je laatste KSA-maand van dit jaar een topper te maken.
Datum activiteit

Tijd

Locatie

Zondag
1 mei

14.00-16.30

Jeugdlokalen

Zaterdag 7 mei

09.00-17.00

Binnenvaartsstraat
3530 Houthalen

Jeugdlokalen

Zondag
8 mei

Zondag
15 mei

14.00-16.30

Jeugdlokalen

Zondag
22 mei

Zie onderaan

Zie onderaan

opmerkingen

DOKI FUN DAG – meer info onderaan de
pagina. Dit is enkel voor de leden die zich
op voorhand hebben ingeschreven!
CARWASH – Meer info onderaan de pagina.

EINDACTIVITEIT – Meer info onderaan de
pagina.

!! INSCHRIJVINGEN ZOMERKAMP !!
De inschrijvingen voor ons zomerkamp gaan vanaf 1 mei open. Inschrijven kan tot en
met 31 mei.
LET OP want er zijn belangrijke verschuivingen in de data van het kamp. Meer info over
het kamp kan je vinden op het feed van onze website: www.ksatuilt.be.
Ook nieuw dit jaar is dat de leiding terug bij jullie aan de deur komt om wat meer
informatie te geven over de werking. Er zal dit jaar dus GEEN infoavond in de lokalen
zijn, maar jullie kunnen bezoek van ons verwachten op 11 mei met meer informatie.

DOKI FUN FESTIVAL
Het leukste festival van het jaar is bijna daar! De inschrijvingen zijn rond en we trekken
er met een hele bende op uit naar Houthalen op 7 mei.
-

Waar? WAC Limburg, Binnenvaartsstraat, 3530 Houthalen
Hoe laat? De kinderen mogen worden afgezet aan de ingang om 9.00u en mogen
hier weer worden opgehaald om 17.00u.
Wat meenemen? Een lunchpakket, drinken en je sjaaltje.
Wat kost het? Er mag €12 worden overgeschreven naar het rekeningnummer van
de KSA voor de kinderen die zijn ingeschreven.

Wij hebben er zin in!!
CARWASH

Op zondag 8 mei is het weer zover, onze jaarlijkse carwash! Kom je auto laten wassen
tegen democratische prijzen door de leden (knim en sjo) en leiding van KSA Tuilt! Een
auto kan je komen laten wassen voor €6 en een camionnette voor €8. Terwijl je auto
gewassen wordt is er de mogelijkheid om te genieten van een hapje en een drankje. Je
auto inschrijven om te laten wassen kan van 13u tot 16u aan de jeugdlokalen! Tot dan!

EINDACTIVITEIT – ZONDAG 22 MEI
SLOEBERS
De sloebers trekken voor deze eindactiviteit naar een plaats waar we nog niet zijn
geweest met de KSA: Megaspeelstad in Lille. De naam zegt het zelf: een MEGA
binnenspeeltuin die uitgebreid is tot een kindvriendelijk pretpark. Buiten kunnen de
kinderen ook spelen in de speeltuin: Toverstad. Een namiddag vol plezier dus om een
schitterend KSA-jaar af te sluiten.
-

Waar? Voetbalstraat 16, 2275 Lille
Hoe? De kinderen mogen afgezet worden aan de ingang van de speeltuin om 10u
uur en mogen hier weer worden opgehaald om 16u uur. Tip: carpool!
Hoeveel kost het? €5 per kind overschrijven op het rekeningnummer van de KSA.
Wat meenemen? Lunchpakket en drankje.

JORO’S
De Joro’s trekken dit jaar nog eens naar Diest naar het recreatiedomein ‘De Halve
Maan’. Hier kunnen we de hele dag kiezen waar we zin in hebben: minigolf,
waterfietsen, spelen in de speeltuin of als het zonnetje het ons toe laat kunnen we zelfs
een beetje zwemmen. Duimen jullie mee voor ons?
-

Waar? Halve Maan Diest, Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest
Hoe? De leiding staan de Joro’s aan de ingang van het domein op te wachten om
10uur. Hier mogen de kinderen terug worden opgehaald om 17uur.
Hoeveel kost het? €3 overschrijven op het rekeningnummer van de KSA.
Wat meenemen? Zwemkledij, een lunchpakket en een drankje.

KNIM
Met de trein naar Oostende samen met de Knim! Lekker uitwaaien, een strandwandeling
en wat activiteiten op de dijk, dat is wat de Knim te wachten staat op hun
eindactiviteit.
-

Waar? Oostende
Hoe? Samenkomen aan het station van Hasselt om 7u15 waar de trein terug
aankomt om 19u23
Hoeveel kost het? €19 overschrijven naar het rekeningnummer van de KSA.
Wat meenemen? Lunchpakket, drankje en identiteitskaart

SJO
De sjo trekt zijn stoere schoenen aan en trekt richting Houthalen om te paintballen!
-

Waar? Paintball Arena Houthalen
Hoe? Samenkomen om 10u met de FIETS aan de jeugdlokalen waar ze terug
aankomen om 19u
Hoeveel kost het? €18 overschrijven op het rekeningnummer van de KSA.
Wat meenemen? Lunchpakket, drankje, identiteitskaart en de leiding ziet graag
jullie goed humeur
.

Inschrijven voor de eindactiviteit kan door een mailtje te sturen naar
annette@ksatuilt.be vóór zondag 15 mei!

