‘t Kastaartje
Al het nieuws in april
voor de -12!
Kabouters
Zaterdag 2 april: Aloha, vandaag is de start van een nieuw avontuur voor de kabouters,
leider Louis heeft van verre familie een eiland rond Hawaii gekregen en die mogen wij
helemaal veranderen naar hoe wij het willen. Dus vandaag beginnen we met het bouwen
van alle gebouwen. Zorg dat je er zeker bij bent!
Zaterdag 9 april: Het is vandaag Wissel-je-leiderdag, dit wil zeggen dat jullie vandaag
leiding krijgen van andere (minder leuke) leiders, maar het belooft een heel toffe dag te
worden dus wees er zeker bij!
Zaterdag 16 april: Komt dat zien, komt dat zien… vandaag is het 100 jaar KSA Knokke de
Tokke. Waaaaaaat?!! Vandaag beginnen we er al om 9u aan dus mogen jullie vrijdag
vroeg naar jullie bedjes :)
Verdere info volgt nog, op Facebook en via mail.
Zaterdag 23 april: Leider Louis heeft ontdekt dat er wat problemen zijn op jullie nieuwe
eiland. Wat er precies aan de hand is weten we niet maar we weten wel dat ze dringen
onze hulp nodig hebben. Dus allemaal om 14u welkom aan de marge!
Vrijdag 29 april, zaterdag 30 april en zondag 1 mei: WIJ GAAN OP WEEKEEEEEND WIEHOEEEEEW. Jaja dat lezen jullie goed. Wij gaan met de hele -12 op weekend en het belooft
geweldig te worden, één tip kunnen wij jullie al geven: de geschiedenis herhaalt zich…
Wij zijn alvast mega hyped, hopelijk jullie ook.
Kusjes van Robin, Louis, Bart, Lloyd, Lasse en Thibault

Piepers
Zaterdag 2 april: Vandaag leren we onze mooie gemeente Knokke-Heist beter kennen. Weten jullie
hoeveel kerken onze gemeente geeft? Wie zouden onze buurgemeentes zijn? Wat heeft een klein
eilandje aan Australië met onze gemeente te maken? Zijn jullie benieuwd wat het antwoord hierop
zou kunnen zijn? Kom dan zeker om 14u naar de Marge.
Zaterdag 9 april: Vandaag is het een speciale dag want vandaag is het Wissel-je-leiderdag. Op deze
dag wisselen alle leiders van groep voor één dag. Wie jullie leiders worden voor deze dag is nog een
verrassing maar het wordt wel super leuk! Om 14 aan de Marge.
Zaterdag 16 april: Vandaag is het groot feest want KSA Knokke blaast 100 kaarsjes uit. Dat betekent
dat we 36 525 dagen en 52 596 000 minuten al zorgen voor onvergetelijke leuke namiddagen. Op dit
grote verjaardagsfeest zijn jullie allemaal welkom om samen met iedereen die ooit lid is geweest
van KSA Knokke er een super groot feest van te maken. Ook zijn jullie : opa’s, oma’s, tantes, nonkels,
neven, nichten en al jullie vriendjes welkom om dit samen met ons te vieren. Verdere info volgt nog.

Zaterdag 23 april : Help! Leider Yorrick en Jasper zijn ziek geworden. Ze zijn besmet met de
zeldzame ziekte van Avenoir. Dit is een hele gevaarlijke ziekte waarbij ze aan alles denken die ze
vroeger als gastje hebben beleefd. We hebben jullie hulp nodig! Om 14u aan de marge.
29-30 april en 1 mei: Eindelijk na 2 jaar gaan we eindelijk terug op weekend met iedereen! Joepie!!
Wie ons dit jaar komt bezoeken is nog een geheimpje maar jullie leiders kunnen al zeggen dat het
super leuk wordt. Verdere info volgt nog.
Jasper, Yorrick , Bram , Arne , Noor

Joro’s

Zaterdag 2 april: Ahhh april, de maand van de lente en de paashaas. Maar oh nee! De paashaas
is ziek geworden en kan zijn paaseitjes niet op tijd verstoppen. Helpen jullie ons de paashaas te
genezen?
Zaterdag 9 april: Vandaag is het een bijzondere dag want wij als leiding zal je niet zien deze zaterdag. Jullie krijgen leiding van andere leiders. Benieuwd wie jullie leiding is dit weekend, kom dan
zeker af om 14u aan de marge.
Zaterdag 16 april: Deze zaterdag is geen normale zaterdag. Neen op deze dag vieren we namelijk
dat de KSA 100 jaar is. Zijn jullie benieuwd hoe deze spectaculaire dag zal verlopen? Kom dan
zeker om 9u. JA om 9u aan de marge om onze fantastische dag samen te beleven. Meer info zal
nog volgen!
Zaterdag 23 april: Wauw, wat een maand al! En het wordt steeds beter en beter want nu de lente
gered is en wij 100 jaar bestaan, gaan wij Knokke eens echt verkennen. Haal jullie detective-hoed
maar boven, want je zal deze zeker nodig hebben. Je wordt verwacht om 14u aan de marge.
Vrijdag 29 april, zaterdag 30 april en zondag 1 mei: Jaja het is weer zover. Ons jaarlijks weekendje
gaat door op deze prachtige datum. Meer info volgt nog.
Yara, Arne, Briek en Emiel

