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Redactioneel
Liefste KSA-ers
Oktober was weer een topmaand! We hebben heel
wat nieuwe gezichten gezien op de vriendjesdag en
we maakten een mega-plezante uitstap naar
Planckendael!
Ook in november kunnen we weer heel wat leuks
verwachten. Ons jaarlijkse mosselfeest gaat weer
door, de sint komt langs en we hebben superleuke
vergaderingen gepland.
Wel even opletten, want het uur verandert deze
maand. De vergaderingen duren nu telkens tot 16u30.
Het wordt ook steeds kouder dus zorg er zeker voor
dat uw kind warme kledij aanheeft en dat de naam
van uw kind in zijn/haar uniform staat, dan zijn we
allemaal klaar voor de koudere maanden!
Veel groetjes
De Braggelredactie
Joke, Kato, Lore, Marthe en Kaat

Memo’s

Schrijf zeker de
naam van je kind
in zijn/haar
uniform!

Op 9 november
vindt ons
mosselfeest weer
plaats!
Ook de sint komt
deze maand op
bezoek!

Op de KSA gaat de
wintertijd weer in. Dat
betekent dat de
vergaderingen telkens
doorgaan van 14u-16u30

Inschrijven kan altijd
aan de toog, bij
betaling is de
inschrijving
compleet.

Zo kan uw kind veiliger
naar huis omdat het erg
snel donker wordt.

Ook formulieren van
de mutualiteit kan u
ons bezorgen!

Mosselfeest

Zaterdag 9 november
van 11u-21u
@Refter Bekaf

Het is weer bijna zover! Het gezelligste mosselfeest
van het jaar komt er weer aan!
Wij staan op zaterdag 9 november weer klaar met
heerlijke mosselen, (vegetarische) vol-au-vent en
frietjes met curryworst. Zeker de moeite om even
langs te komen met je kinderen, vrienden, familie…
Voor de kinderen voorzien we natuurlijk weer een
springkasteel. Kortom, er is geen reden om niet langs
te komen!

De Sint komt op bezoek
De goedheiligman komt er weer aan met de
stoomboot en een bezoekje aan ons lokaal mag
zeker niet ontbreken!
Wij hebben gehoord dat de Sint onze leden dit
jaar goed in de gaten gehouden heeft en dat hij
heel wat te vertellen heeft…
Ben je flink geweest en geven de roetpieten je
een beloning? Of moet je juist mee naar Spanje
in de zak?
Wij hopen natuurlijk dat er enkel flinke kinderen
bijzijn en dat zijn bezoek uitdraait op een groot
feest!
Zien we jullie ook op 30 november?

Rubskes: Griezelig feestje
Onze stoere rubskes worden uitgenodigd om
op zaterdag 2 november mee een spookfeestje
te komen vieren voor Halloween!
Wat gaan we doen? We maken lekkere
pompoensoep, vertellen enge verhaaltjes en
gaan feesten als de spookjes en monstertjes
die we zijn!
Wat neem je mee?
o
o
o
o
o

Een keukenmesje
Kommetje en lepel
Verkleedkleren (mag je al aandoen)
Warme kleren
Je goed humeur

Opgelet: dit is een avondvergadering! Het
feestje vindt plaats van 17u30-20u aan het
lokaal. Het is die dag geen gewone KSA voor de
rubskes.
Tot dan!

Dag van de jeugdbeweging

Keitof dat zoveel leden en leiding hun uniform
aanhadden op de dag van de jeugdbeweging!
We zagen dat er op heel wat scholen toffe
massaspelen werden gespeeld op de
speelplaats!
Ook was het gratis ontbijt in de Klinker weer
een succes en hier kwamen we elkaar tegen
voor een heerlijk vroeg ontbijt! Volgend jaar
weer? J

Wintertijd: vergadering tot 16u30!

Activiteiten november
RUBSKES
02/11
09/11
16/11
23/11
30/11

Griezelig feestje 17u30- 20u (zie Braggel)
Mosselfeest (zie Braggel)
Overal herfstblaadjes
Op naar het bos!
De Sint op bezoek

LEEUWKES
02/11
09/11
16/11
23/11
30/11

Talentenjacht: Verkleed je in je grootste
idool, coolste stripfiguur...!
Mosselfeest (zie Braggel)
Het spannende smokkelspel
AVONDVERGADERING: 17u30-20u
De Sint op bezoek

JONGKNAPEN
02/11
09/11
16/11
23/11
30/11

Professioneel decoreren
Mosselfeest (zie Braggel)
Dan toch een quiz
Buizen in het bos
De Sint op bezoek

Wintertijd: vergadering tot 16u30!
KNAPEN
02/11
09/11
16/11
23/11
30/11

De slimste knaap ter wereld
Mosselfeest (zie Braggel)
Osschot da is boven
…en welle zijn hier
De Sint op bezoek

JONGHERNIEUWERS
02/11
09/11
16/11
23/11
30/11

Wie zoekt die vindt
Mosselfeest (zie Braggel)
AVONDVERGADERING: 20u-22u30
Spielen tikki
De Sint op bezoek

HERNIEUWERS
02/11
09/11
16/11
23/11
30/11

Ork ork ork
Mosselfeest (zie Braggel)
Soep eet je
met een…
De Sint op bezoek

