Braggel

30ste jaargang, verschijnt
maandelijks, behalve in juli en
augustus
EDITIE MAART

Redactioneel
Hey allerliefste KSA-toppertjes
Hopelijk hebben jullie even hard genoten van
het romantische februari als wij hebben gedaan!
In maart heeft jullie leiding weer heel wat toffe
spelletjes voor jullie klaarstaan.
Zoals elk jaar gaan we zelfs eens samen naar…
(tromgeroffel) de cinemaaaa!
Volgende maand gaan we ook op paasweekend
waar de leiding al heel hard naar uitkijkt!
Hopelijk jullie ook!! Meer info hierover kan je
vinden in de Braggel.
Wij kijken er al heel hard naar uit om deze
maand weer super leuke spelletjes te spelen!
Wij hopen jullie ook!!
Kato, Lore, Joke, Marthe en Kaat

Memo’s
Van 24 april tot 26
april gaan wij samen
op paasweekend!
Deze maand gaan we
met de KSA naar de
cinema! Meer info
volgt in de braggel.

Hou alvast deze
datum vrij als je het
weekend van het
jaar niet wil missen!

Opgelet!

Als je nog vragen
hebt in verband met
paasweekend mag je
zeker en vast altijd
een leiding hierover
aanspreken!

De KSA duurt
vanaf maart
opnieuw tot
17:00!
Reminder:
Schrijf je
naam in je
uniform!

Cinema
Ook dit jaar gaan we weer met iedereen naar de
cinema! Hou de datum alvast vrij want het komt
dichterbij!
WANNEER?
24 maart
WAAR?
UCG (cinema Aarschot)
HOELAAT?
12:45-16:15
Tot dan voor een
leuke film!

Paasweekend
Ook dit jaar gaan we weer met alle groepen van
de KSA op paasweekend! Het wordt weer een
super leuk weekend met leuke spelletjes, gekke
verhalen en lekker eten. Hou deze datum dus
vrij want het wordt het beste weekend van het
jaar! Maar waarom staat dit nu al in de Braggel?
Je moet je inschrijven VOOR 4 april via Digit
(kijk verder in de Braggel)
WANNEER?

24-26 april
WAAR?
Bergstraat 19 Bree
HOELAAT?
De bus vertrekt de 24ste om 17:30 aan het KSAlokaal.
De 26ste kunnen jullie jullie kleine of grote spruit
komen halen om 14u in Bree.
PRIJS?
Paasweekend kost 25 euro, te betalen bij
vertrek!

Inschrijven Digit
1. Aanmelden via Digit (met lidnummer)
2. Activiteiten
3. Via zoekknop maand april aanduiden
4. Paasweekend aanklikken en inschrijven
selecteren.
5. Problemen met Digit? Dan kan u altijd
mailen naar bonds@ksa-aarschot.be
Hier is alvast de link!:
https://digit.ksa.be/activities/7245

Dagtocht voor de rubskes
De Rubskes gaan deze maand met hun leiding
op… DAGTOCHT!! Maar wat is dat nu juist? We
gaan een wandeling maken naar een plaatsje ver
van het KSA-lokaal… Deze dagtocht zal dan ook
vol met verrassingen zitten. Trek alvast jullie
stapschoenen aan want de leiding heeft er super
veel zin in! Hopelijk jullie ook!!
WANNEER?
28 maart
HOELAAT?
11:30u-17u
WAAR?
We spreken met al de rubskes af om 11:30 aan
het KSA-lokaal en zullen daar om 17u ook terug
zijn.
De kids moeten niets meenemen de leiding zorgt
voor alles!
Tot dan!!

Activiteiten Maart
RUBSKES
07/03
14/03
21/03
28/03

Paas ganzenbord
Vuile spelen( doe slechte kleren aan)
Cinema( Info in de Braggel)
Dagtocht (Info in de braggel)

LEEUWKES
07/03
14/03
21/03
28/03

Cluedo part 2
Op safari
Cinema (info in de Braggel)
Het grote paasspel

JONGKNAPEN
07/03
14/03
21/03
28/03

Nachtspel (19u-21:30u)
Twister
Cinema (info in de braggel)
Daar is de lente, daar is de zon!

KNAPEN
07/03
14/03
21/03
28/03

Orkest
Nachtspel in het bos van 19:00-22:00.
Afspraak aan c-systems Aarschot (info
volgt nog)
Cinema( Info in de Braggel)
In de ogen van de tandartsassistente

JONGHERNIEUWERS
07/03
Trom
14/03
Trom Trom
21/03
Cinema (Info in de Braggel)
28/03
Zie Facebook
HERNIEUWERS
07/03
Trip stick
14/03
Trip trap
21/03
Cinema ( Info in de Braggel)
28/03
Brunch?

