
ALGEMENE PUNTEN SEPTEMBER – OKTOBER 
 

Beste, 
 
KSA Vrasene is een bruisende jeugdbeweging die elke 
vrijdag en zondag de Vrasense jeugd de kans geeft om 
het beste van zichzelf te laten zien.  
Ons lokaal, de sjorre, is de plaats waar kinderen nog 
eens gewoon kind kunnen zijn en buitenspelen troef is.  
Van ravotten en leren sjorren tot samen op kamp gaan 
en de schoonste vriendschappen opbouwen, KSA biedt 
het allemaal.  
 
Door de corona maatregelen zal ons KSA jaar er deze 
keer een beetje anders uitzien dan we gewoon zijn. 
Maar niet getreurd, op plezier staat geen grens en wij 
gaan er alles aan doen om van dit 62e werkjaar een 
topper van formaat te maken.  
 
We delen onze KSA groep opnieuw op in bubbels. Elke 
bubbel zal onderling samen spelen maar tussen de 
bubbels zal ten allen tijde afstand gehouden worden.  

- BUBBEL ROOD:  
o leeuwkes, springers en pagadders  
o activiteit op zondag van 13u30-16u30 

- BUBBEL ORANJE:  
o roodkappen en jongknapen 
o activiteit op zondag van 14u-17u  

- BUBBEL BLAUW:  
o jimmers, knapen, simmers, jong-hernieuwers 

en hernieuwers 
o activiteit op vrijdag van 19u-22u  

 
Hieronder vindt u al een eerste overzicht terug van wat 
er ons de komende maanden te wachten staat. 



Verder vindt u allerlei interessante updates en foto’s 
op onze website (www.ksa-vrasene.be), onze 
facebookpagina of op onze instagrampagina.  
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De start van ons werkjaar verloopt een beetje 
ongewoon en mag dan wat afstandelijker lijken dan 
normaal, toch benadrukken we graag nog even dat u 
met al uw vragen terecht kan bij de leiding van uw 
kind of de bondsleiding.  
 
Groetjes,  
De Bondsleiding  
 
Justine Massa          tel: 0479552943 
Louise  Massa          tel: 0471046216 
Ken De Meyer          tel: 0492794496 
 

KALENDER 
WAT STAAT ER ZOAL TE GEBEUREN DIT JAAR?  
Hieronder vindt u een handige checklist vol 
fantastische KSA-activiteiten 
 
o 19/20 September 2020  

STARTDAG AKA STARTWEEKEND: Het startschot 
van ons werkjaar wordt dit jaar gegeven met een 
gigantisch startweekend! Iedereen is welkom.  
 

o 26/27 september 2020 
LEIDINGSWEEKEND: wij trekken met de leiding 

http://www.ksa-vrasene.be/


een weekendje weg om ons hele jaar tot in de 
puntjes voor te bereiden, er zal dit weekend dus 
geen activiteit zijn.  
 

o 10/11 oktober 2020  
RIBBEKESFESTIJN: Ook dit jaar zal u weer kunnen 
genieten van onze heerlijke ribbekes! Onze 6e  
editie zal er eentje worden om nooit meer te 
vergeten. Verdere info over de coronaproof 
uitvoering hiervan volgt nog! 
 

o 23 oktober 2020  
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING: In heel 
Vlaanderen wordt vandaag het bestaan van 
jeugdbewegingen gevierd.  Alle leden doen 
vandaag hun uniform aan en kunnen genieten van 
extra randactiviteiten, speciaal voor hen 
georganiseerd. 
 

o 2-5 november 2020   
HERFSTWEEKEND: de herfstvakantie is de 
perfecte gelegenheid om er eens op uit te trekken 
met onze KSA familie. Ook hierover worden jullie 
nog verder ingelicht maar hou deze data alvast 
vrij!  
 
 

o 4-14 augustus 2020  
GROOT KAMP: het absolute hoogtepunt van ons 
KSA jaar is natuurlijk ons groot kamp! Schrijf deze 
data al in jullie agenda! 
 
 

 


