
11 januari: 
 
 

Haal jullie beste filmkennis maar boven want vanavond is er 
filmactiviteit! We verwachten jullie graag in het trapveld van … 

tot … 
 
 

18 januari: 
 

Deze week stellen we jullie voor aan skaterboy Sammy. Zoals de 
naam al zegt, een zeer gekende skateboarder in de Lage 

Landen. Kunnen jullie een ollie of een kickflip? Sammy zal het 
jullie allemaal leren! 

 
Activiteit van 14u tot 17u in de wilge. 

 
In de avond is er in het trapveld ook de jaarlijkse 

nieuwjaarsdrink van onze VZW, kom gerust eens langs! 

25 januari: 
 

De jaren 60 waren de jaren van de hippies, een speciaal volkje 
waarin vrijheid en vreugde centraal stond. Samen met hen 

zullen we deze week meer leren over de hippies en gaan we op 
zoek naar wat voor ons vrijheid is.  

 
Activiteit van 14u tot 17u in de wilge. 

 

1 februari: 
 

Deze week gaan we met z’n allen schaatsen! Bereid jullie mooie 
pirouettes en andere kunsten goed voor, zodat we kunnen 

schitteren op de schaatsbaan! 
 

Afspraak van 14u tot 17u aan de schaatsbaan van Boudewijn 
Seapark. 

8 februari: 
 

Hebben jullie ooit al gehoord van punkers? Misschien vinden 
jullie deze kledij en muziek heel erg mooi, of juist helemaal 

niet?  
Kom het ontdekken! 

 
Activiteit van 14u tot 17u in de wilge. 

 

15 februari: 
 

Zijn hippe beats, rapteksten en breakdancen helemaal je ding? 
Dan zal het bezoek van MC Martin en Breakdancer Bobby zeker 

iets voor jou zijn!  
 

Activiteit van 14u tot 17u in de wilge. 
 

 

22 februari: 
 

De tijd van het jaar is weer aangebroken, na al maanden van 
voorbereiding door de aspiranten is het ook eindelijk aan ons. 
Namelijk de eerste voorbereiding van ons jaarlijks ouderfeest! 

 
Repetitie van 14u tot 17u in de wilge. 

 

29 februari: 
 

Deze week is er jammer genoeg geen KSA      maar niet 
getreurd, volgende week zijn we weer helemaal terug! 

7 maart: 
 

Het ouderfeest komt dichter en wij moeten dus ook verder 
repeteren, haal jullie beste talenten maar boven. 

 
Repetitie van 14u tot 17u in de wilge. 

 

14 maart: 
 

Ook deze week is er terug repetitie voor ons ouderfeest, en nu 
het dichter bij komt voelen we de gezonde stress toch al 

komen… 
 

Repetitie van 14u tot 17u in de wilge. 
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21 maart: 
 

Het grote moment van het ouderfeest is aangebroken, 
vanavond zullen we schitteren op het grote podium! Meer info 

zal nog volgen via mail. 
 

28 maart: 
 

Ben je een echte boekenwurm net zoals Eddy Encyclopedie? Hij 
zal ons deze week een bezoekje komen brengen, de geknipte 

kans om je kennis aan de buitenwereld te tonen.  
 

Activiteit van 14u tot 17u in de wilge. 
 

4 april: 
 

Hip zijn is het kenmerk van Harry Hipster! Hij zal ons deze week 
dan ook de kneepjes van het hipstervak leren. Haal die cuffed 

jeans maar uit de kleerkast, laat die baard maar groeien en trek 
je hipste sokken maar aan! 

 
Activiteit van 14u tot 17u in de wilge. 

 

18 april: 
 

Deze week is er onze jaarlijkse Zweedse Omloop. Verdere 
informatie zal nog volgen via mail. 

25 april: 
 

Headbangende Hendrik heeft elke week een afspraak bij de 
dokter wegens nekklachten. Dit komt omdat hij graag naar 

hardrock luistert en er ook graag op danst. Helpen jullie hem 
van zijn nekklachten af? 

 
Activiteit van 14u tot 17u in de wilge. 

 

2 mei: 
 

Deze week is er helaas geen activiteit. We zien jullie graag 
volgende week terug! 

 

9 mei: 
 

Elektronische boenke boenke muziek is niet de favoriete 
muzieksoort van iedereen. Het is echter wel de passie van 
Gabby Gabber en hij wil jullie een kijkje laten nemen in zijn 

cultuur. Allen afkomen dus! 
 

Activiteit van 14u tot 17u in de wilge. 
 

 

16 mei: 
 

Aan alle mooie liedjes komt een einde, zo ook aan dit 
spetterende KSA-jaar. Wij zien jullie graag een laatste keer 

terug om kennis te leren maken met DJ Dieter.  
 

Activiteit van 14u tot 17u in de wilge. 
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