
Naar 

de 

ruimte!

Roodkappen 



Klaar voor lancering: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ... 

Welkom ware ruimtevaarders!

Meester Frank is verdwenen. We weten helaas niet waar

hij is. Bovendien is het een mysterie hoe, waarom en

door wie hij is ontvoerd.

Daarom reizen we het universum af naar hem opzoek!

We need you!

Greetz

Team Redcap-force-1



Ontmoet 
je nieuwe leiding



Bijnaam:  /

Geboortedatum:  27/09/2002

Studies:  animatiefilm

Hobby's:  KSA, muurklimmen &

tekenen

Quote: "Het verstandigst is zij die weet

wat ze niet weet."

Ik ben ook takverantwoordelijke van

de roodkappen, dus je kan met al je

vragen bij mij terecht!

0484 02 86 15

Mona



Bijnaam:  Elliot

Geboortedatum:  18/10/2001

Studies: geneeskunde

Hobby's: KSA, lopen & zwemmen

Quote: "Voer geen oorlog, voer de

eendjes :)))"

Ella



Rein
Bijnaam:  zeg maar Rein

Geboortedatum:  14/05/2004

Studies:  wetenschappen moderne

talen

Hobby's: KSA en turnen geven

Quote: "Het leven is geen crèmekarre."



Melissa
Bijnaam:  Mel

Geboortedatum:  17/03/2003

Studies:  economie moderne talen

Hobby's:  KSA en tennis

Quote: “Carpe diem!” 



Nore
Bijnaam:  Nolfie

Geboortedatum:  29/07/2002

Studies: planttechnische

wetenschappen

Hobby's: KSA, turnen, training geven

in turnen, line dancing en Rope

skipping

Quote: “Het verschil tussen een bloem

en onkruid is een oordeel.”



Bijnaam:  Haikiewaikie, maar gelieve

deze nooit te gebruiken.

Geboortedatum:  14/10/2002

Studies:  ergotherapie

Hobby's:  KSA & planten kweken

Quote: "Je hoeft niet uit een kraan te

komen om een spetter te zijn."

Ik ben ook secretariaat van onze KSA,

dus je kan met al je vragen bij mij

terecht!

0496 25 96 09

Haïke



Jana
Bijnaam:  gewoon Jana ;)

Geboortedatum:  08/02/2001

Studies: leerkracht lager onderwijs

Hobby's: KSA, KSA en nog meer KSA

Quote: "Ga jij het eten klaarmaken?" -

mama

Ik ben ook hoofdleiding van onze

KSA, dus je kan met al je vragen bij mij

terecht!

0479 25 41 03



Bemachtig Mars!



19 SEPTEMBER 2020

14.00 U. - 17.00 U.

SLAGVELD ZANDBERG

Versla de leiding in een heus duel en verover de

planeet Mars. Laat maar 's zien wat jullie in je

mars hebben!



Sportplaneet



26 SEPTEMBER 2020

14.00 U. - 17.00 U.

SPORTCOMPLEX ZANDBERG

Trek je coolste sportoutfit aan en breng je

innerlijke sportieveling mee om een actieve

namiddag te beleven. De laatsten zullen de

eersten zijn (maar kom zeker op tijd)!



Weenplaneet



3 OKTOBER 2020

/

/

Helaas pindakaas. Vandaag is jullie leiding even

op ruimtevaart, er is dus geen activiteit. Tot

volgende week!



Diabaloplaneet



10 OKTOBER 2020

'T TRAPVELD

Dit jaar valt DIABALO iets vroeger dan anders!

Deze gezellige avond wordt dan ook in een nieuw

jasje gestoken. Meer info volgt!

TO BE ANNOUNCED...



Space Shuttle



17 OKTOBER 2020

RAKET ZANDBERG

Vandaag is het vriendinnetjesdag. Nodig je

BFF/buurmeisje/nichtje… uit en vlieg mee in onze

Spannende Space Shuttle. Misschien komen we

hier meester Frank tegen?

14.00 U. - 17.00 U.



Vliegende creaties



24 OKTOBER 2020

ATELIER ZANDBERG

Laat je creatieve geest de vrije loop en vlieg mee

in een fantasievolle tocht door de ruimte!

Knutsel-alarm! Breng allemaal een WC-rolletje

mee.

14.00 U. - 17.00 U.



Angstaanjagende Aliëns



31 OKTOBER 2020

SPOOKHUIS ZANDBERG

Jullie hersenen zullen breken in dit mega zotte

griezelspel. Haal je engste outfit uit de kast en

griezel met ons mee.

14.00 U. - 17.00 U.



Galaxy park



7 NOVEMBER 2020

PARK ZANDBERG

'Ruige' KSA-meiden dat zijn wij! Tijdens de heavy

games laten we onze sterkste kant zien. Train

alvast maar goed.

14.00 U. - 17.00 U.



Laten we gaan naar de
maan



14 NOVEMBER 2020

MAANBASIS ZANDBERG

Wie wordt de nieuwe Neil Armstrong en bereikt

als eerste de maan? We love KSA to the moon

and back.

14.00 U. - 17.00 U.



Blaasplaneet



21 NOVEMBER 2020

VELTEMBOS AAN HET INTERBAD

Blaas iedereen omver in dit

verbazingwekkende bosspel. Camouflage is key!

14.00 U. - 17.00 U.



Sterren spotten



28 NOVEMBER 2020

PARKING 'DE MEERSEN' IN VER-ASSEBROEK

Ben jij de ster van de avond? Dat zullen we wel

nog eens zien. Kleed je warm aan, want het zou

wel eens fris kunnen worden. Zorg dat je al iets

gegeten hebt.

17.00 U. - 20.00 U.



Sintplaneet



5 DECEMBER 2020

WORDT NOG MEEGEDEELD

Vandaag blijven we even op aarde, want

Sinterklaas komt langs. Misschien heeft hij wel

een tip over waar meester Frank zich bevindt?

14.00 U. - 17.00 U.



Planetenprut-pret



12 DECEMBER 2020

LOKALE HANDELSZAAK ZANDBERG

Wie wordt onze nieuwe opper-

planetenprutbaron? We komen het vandaag te

weten!

14.00 U. - 17.00 U.



KomEet



19 DECEMBER 2020

NOORDPOOL ZANDBERG

Have a Holly Jolly Christmas, it's the best time of

the year!  Jullie zijn van harte welkom op ons

Kerstfeestje. Je hoeft nog niet gegeten te

hebben!

17.30 U. - 20.00 U.



Cinema



9 JANUARI 2021

CINEMA ZANDBERG

Gelukkig nieuwjaar! We houden een gezellige

filmavond met de meiden om het nieuwe jaar

goed in te zetten! 

16.30 U. - 18.30 U.



Massaplaneet



16 JANUARI 2021

'T TRAPVELD 

We spelen een spel... Met alle KSA'sters samen!

We zullen de anderen eens een poepie laten

ruiken, want wij zijn niet voor niets dé

roodkappen, hé!

14.00 U. - 17.00 U.



Ijsplaneet



23 JANUARI 2021

SCHAATSBAAN BOUDEWIJNPARK

Normaal gezien gaan we vandaag schaatsen met

de KSA. We houden jullie op de hoogte of dit nog

steeds mogelijk is gezien het Coronavirus.

13.45 U. - 17.00 U.



Belangrijke data

31 juli - 7 augustus

Dit jaar wordt het kamp net iets spannender dan

anders, we zullen namelijk in tenten slapen!

WEEKEND 2021

KAMP 2021

12-15  februari


