
14 september 
Omdat we de Zandberg nog niet zo goed kennen, spreken we er af van 14u tot 17u. Breng 
allemaal jullie goed humeur mee en mensen die blauwe kousen dragen, zouden wel eens 
een voordeel kunnen hebben… 
 

21 september 
Rood, groen, bruin of geel. De bladeren hebben alle kleuren. Kom in je meest kleurrijke outfit 
naar de Zandberg voor een supermegacooletoffe activiteit. En jaja, ook vandaag is het van 
14u tot 17u. 
 

28 september 
Schreeuw het van de daken en zorg dat alle meisjes het weten: vandaag is het 
vriendinnetjesdag! Breng dus allemaal je nichtjes, buurmeisjes, klasgenootjes… mee voor 
alweer een wervelende activiteit van 14u tot 17u in de Zandberg. 
 

5 oktober 
Zin in alweer een supertoffe activiteit? Ideaal, want die vindt plaats in de Zandberg van 14u 
tot 17u. Als je een rauw ei meebrengt, krijg je misschien een bonus… 
 

12 oktober 
Voor de roodkappen die van snoepen houden, wordt dit een fantastische activiteit (voor de 
rest ook natuurlijk). Alle zoetebekjes worden verwacht om 14u aan de Zandberg, om 17u is 
het gedaan. 
 

19 oktober 
We hebben een probleem. Leidster Lina haar cavia is zo ziek als een hond. Hopelijk kunnen 
jullie hem genezen tussen 14u en 17u in de Zandberg! 
 

26 oktober  
De leiding is op leidingsweekend, dus geen activiteit vandaag. *snif snif* 
 

2 november 
Geniet nog maar een beetje van jullie vakantie, de leiding doet dat ook :). Geen activiteit dus. 
 

9 november 
Verkleed je zo griezelig mogelijk en kom om 14u naar het VELTEMBOS (naast het Interbad) 
voor een geweldig bosspel. Om 17u is het afgelopen, maar kan je ook starten met de 
fantastische schemertocht van het oudercomité! 
 

16 november 
Er is deze week geen ‘normale’ activiteit van 14-17u, want het is DIABALO! De officiële 
uitnodiging volgt. 
 

23 november 
Het is alweer lang geleden, maar er is deze week gewoon activiteit van 14u tot 17u in ons 
stekje in de Zandberg. Tot dannnn! 
 

30 november 
Vandaag steken we de handen uit de mouwen. Wat we precies gaan doen, kom je enkel te 
weten als je om 14u naar de Zandberg komt. Om 17u is de activiteit afgelopen. 
 

7 december  



Ja ja, het is weer de tijd van het jaar waarop de stoute kindertjes bibberen en beven, want de 
Sint komt! Tussen 14u en 17u kom jij te weten of jij één van die kindertjes bent. Flinke 
kinderen mogen natuurlijk komen om hun cadeautje in ontvangst te nemen. 
 

14 december 
De laatste week voor de vakantie gaan we goed inzetten in KSA. Kom je volledig uitleven 
zoals gewoonlijk van 14u tot 17u in de Zandberg. 
 

21 december 
FEESTJE! Jullie zijn welkom vanaf 17u30 tot 20u in de Zandberg om gezellig rond de 
kerstboom kerstliedjes te zingen. Het zou ook lief zijn als je €3 meebrengt.  
 

28 december 
Huilen met de pet (of kerstmuts) op, want er is geen activiteit :( . 
 

4 januari 
Nog steeds huilen (met een ‘nieuwjaarsfeesthoedje’ op deze keer), want er is nog steeds 
geen activiteit... 
 

11 januari 
De eerste activiteit van 2020 gaat door in ‘t Trapveld. Vanaf 16u30 kan je je komen 
verwarmen aan een geweldige film. De activiteit duurt tot 19u. Breng gerust een kussen en 
een dekentje mee! 
 

 

18 januari 
Vandaag spreken we af om 14u in ‘t Trapveld voor: De Grote KSA-Namiddag! Deze 
geweldige, supertoffe activiteit loopt ten einde om 17u. 
 

25 januari 
Deze week opnieuw activiteit op verplaatsing, want we gaan SCHAATSEN! We spreken af 
om 14u aan de schaatsbaan bij Boudewijn Seapark. Om 17 mogen je ouders je komen 
ophalen. Vergeet zeker niet: handschoenen, 4,5 euro & je kids-ID of lidkaart van KSA!! 
 


