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PLANNING JIM

19 MEI

Na aankondiging van het vertrek van

Hazard, Chadli en Witsel zitten de Rode

duivels met de handen in het haar. Met het

EK in aantocht moeten ze zo snel mogelijk op

zoek naar een nieuwe lichting. Daarom vindt

er 19 mei een recrutering plaats.

Altijd al gedroomd een echte Rode duivel te

worden? Kom dan zeker naar het Redcap-

stadium!

Waar? Redcap-stadium te Maricolenweg 30

Wanneer? 18u30 - 21u

Tenue? Je beste voetbalkleren

Er wordt al een tijdje

gespeculeerd dat KSA

Roodkapjes Buggenhout

de beste jeugdbeweging

van het land is, maar nu is

het ook echt bewezen!

Vuile spelen,

waterspelletjes, mysteries

oplossen... ze kunnen het

allemaal!

Benieuwd naar wat er bij

de tofste groep op de

planning staat? 

Lees snel verder!
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Zaterdag is een hoogdag, dus let's go!

Vandaag is het te doen van 14u-17u!

Tot sebiet, KSA-griet!

27 MEI

Voucher
Goed voor

1 vieruurtje

3 JUNI

10 JUNI

! Gezocht !

Toen ik onlangs ging zwemmen in
het tropische zwembad van

Buggenhout kwam ik 2 knappe
binken tegen. Ik heb nog snel deze

foto kunnen nemen...
Wie o Wie helpt mij hen te vinden?

xoxo Anoniempje

Yessss het is weer zaterdag! Kom jullie

nog even amuseren, vooraleer jullie

hersentjes op volle toeren moeten

draaien voor de examens! Vandaag

vergadering van 18u30-21u, tot

strakjes aja!

 

 

Je bent jong, je bent wild en je

voeten staan niet stil! 

Je bent hip, je bent cool, dat is

het echte KSA-Gevoel!

 

Doe de hippie shake (aha)

Doe het links, doe het rechts

en shake je blij

Doe de hippie shake (aha)

Doe de hippie happy shake met

mij

 

Van 14u tot 17u

De tijd kruipt te snel vooruit

Want zaterdagnamidag

Dan gaan we lekker uit!

 

Tot dannnn x
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17 JUNI

BREAKING NEWS
Op 24 juni zal de mega fantastische eindactiviteit van KSA

Roodkapjes Buggenhout plaatsvinden. Na al talrijke

succesvolle edities belooft het weer een knaller van formaat

te worden!

 

Wat ze zullen doen houden ze nog even geheim, maar houd

zeker jullie mails en de whatsapp groep in de gaten voor

meer informatie & om je in te schrijven!

Wees zeker op tijd, want dit wil je niet missen!

D E  L E I D S T E R S  H E B B E N  E R  Z I N  I N ! !

Blijf nog even hangen, want er komen
nog fantastische weken aan!

JOEPIEEEEE!

Naar horen zeggen zitten de jimmies

volop in de examens, maar gelukkig is

het weer 

 

ZOTTE ZATERDAG!

 

Van 18u30-21u voorzien de leidsters

een echte energizer!

Je batterij weer opladen of juist al je

energie kwijtspelen?

Het kan allemaal op de VKS!

 

See you later alligator!

 

 


