
17/09
De entré 

Verdien je ticket
voor een jaar vol

feest. 
kom naar het Trapveld

van 14u - 17u.

24/09
Tomorrowland
Klim omhoog in

de wereld van de
dj's.

Kom naar het Trapveld
van 14u - 17u.

1/10
Kleurenfestival
Breng een wit t-

shirt mee die vuil
mag worden.

We zien jullie in het
Trapveld van 14u - 17u.

8/10
Woodstock
Haal de beste

hippie kleren uit. 
Wees erbij van 14u - tot

17u aan het interbad.

15/10
Wereldfestival

Wie heeft de beste
veroverskills.

We zoeken het uit in het
Trapveld van 14u - 17u.

22/10
Lichtfestival
Relax bij het
kaarslicht.

Van 16u30 tot 18u30 in
het Trapveld.

Spring in 't veld 



29/10
Geen activiteit, 
de leiding is op

zwier. 

5/11 
Geen activiteit, 

geniet van je
vakantie.

 

12/11
Halloween -

festival
Kom de monsters

verslaan.
In het Trapveld van 14u

tot 17u.

19/11
Foodtruckfesti
val genaamd

Diabalo.
kom naar het heerlijk

eetfestival.
Verdere info volgt nog!

26/11
Rock Werchter 

Laat je snaren
stemmen.

Kom naar het Trapveld
van 14u tot 17u.

3/12
Sintfestival

Hij komt, hij komt
de lieve goede

Sint.
We zien jullie in het

Trapveld van 14u - 17u.



10/12
Folkfestival

We kruipen even
terug in de tijd. 
We verwachten jullie 

 van 14u - 17u in het
Trapveld.

17/12
Kerstfestival
Haal je beste

kerstoutfit
boven.

Kom naar het Trapveld
van 17u30 tot 20u.

24/12
Geen activiteit. 
Jullie leiding is de

kerstboom al
aan het

versieren.

31/12
Geen activiteit. 
Jullie leiding is het

vuurwerk aan
het klaarzetten.

7/01
Geen activiteit. 

Jullie leiding is
aan het

bekomen van al
dat eten.

14/01
Filmfestival 
Breng je cosy
kleren mee

(vergeet geen dekentje)
We spreken af van

16u30 tot 18u30 in het
Trapveld.



21/01
Plentyval

Vandaag spelen
we met heel onze

KSA een
fantastisch spel. 
We verwachten  jullie
van 14u tot 17u in het

Trapveld.

21/01
Winterfestival

We gaan
schaatsen. 

Verdere info volgt
nog!
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17/02 - 20/02
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7/08 - 14/08
-12 kamp 

 


