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Liefste Jonghernieuwer & -ouders! 
 
Welkom in het tweede deel van ons KSA-jaar bij de Jonghernieuwers!  
 
Op de volgende bladzijde vind je alle activiteiten, die ook te vinden zijn op het boekje dat 
jouw zoon/dochter zal ontvangen.  
Er wordt veel verwezen naar informatie die nog zal volgen, dat zijn brieven of mails die door 
banleider Andreas of door de bondsleiding zullen worden verstuurd. 
 
 
Hieronder nog eens wat handige contactgegevens en informatie! 
 
 
 
Adres 't Trapveld:    Weidestraat 83-85, 8310 Assebroek 
 
Banleider:     Andreas Denys     

+32 471 58 50 09 
     andreas.denys@outlook.com 
 
Jonghernieuwerleiding:  Bert Cappon  (0472 06 26 79) 

Anna Dombrecht (0495 18 12 18) 
Maud Ghyssaert (0470 10 82 92) 
Jonas Legein  (0470 25 34 12) 
Lise Van Doorselaer (0489 40 71 89) 

 
 
 
➢ Ook in het 2de semester zien we iedereen graag in uniform! 
➢ We zien iedereen graag afkomen, laat de leiding iets weten als je niet kan komen (via 

vrienden of via messenger). 
➢ Jeugd AXI-bonnen kunnen niet worden gebruikt voor het zomerkamp of andere 

activiteiten, maar wel voor het volgende werkjaar 2020-2021. 
➢ Data kampen en weekends: 

o Financieel weekend: 13-16/04/2020 

o Buitenlands kamp (!): 17-31/07/2020 
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11/01/2020 De eerste activiteit van het jaar is een filmavond. Die gaat door in het Trapveld van 
20u30 tot 22u30. 

18/01/2020 Deze zaterdag is er om 19u activiteit in het Trapveld. We amuseren ons heel de avond 
tot 21u. 

25/01/2020 Ook vandaag zien we jullie graag in het Trapveld voor activiteit van 19u-21u. 

1/02/2020 Vandaag amuseren we ons op het ijs. Haal je beste kunstjes maar boven, want we gaan 
schaatsen van 14u-17u op Boudewijn Seapark IJspiste. Neem je ID en €5,00 cash mee! 

08/02/2020 Vandaag worden jullie allemaal verwacht tussen 14u-17u in het Trapveld voor een 
spetterende activiteit. 

15/02/2020 Het Trapveld is weer de place-to-be deze zaterdag, allemaal welkom tussen 14u-17u. 

22/02/2020 Vandaag mag je je wildste ideeën meenemen naar het Trapveld, we oefenen een 
eerste keer voor Ouderfeest tussen 14u-17u. 

29/02/2020 Geen activiteit deze zaterdag, tot volgende week! 

07/03/2020 Een tweede keer alles op alles zetten om een spetterende show neer te zetten op 
Ouderfeest. We repeteren weer van 14u-17u in het Trapveld. 

14/03/2020 De laatste keer oefenen voor Ouderfeest in het Trapveld van 14u-17u. 

21/03/2020 Deze week is het zover, Ouderfeest. Dit jaar gaat het Ouderfeest weer door in Het 
Entrepot.  Meer info volgt. 

28/03/2020 Wat valt er allemaal te doen op een zaterdag? Niets leuker dan KSA! We spreken weer 
af in het Trapveld voor activiteit van 14u-17u. 

04/04/2020 We halen nog wat centjes op voor ons buitenlands kamp deze zomer. We organiseren 
een heuse quiz vandaag. Jullie zullen helpen opzetten en die organiseren.  
Ook hierover volgt meer info. 

11/04/2020 We rusten even uit deze vakantie. Geen activiteit deze zaterdag. 

13-16/04/2020 Enkele dagen klusjes doen om nog wat geld in te zamelen voor een onvergetelijk 
buitenlands kamp. Verzamel nu al klusjes, zodat we veel kunnen werken en geld 
inzamelen voor buitenlands kamp natuurlijk.  
Meer info volgt. 
 

18/04/2020 Vandaag is het niet zomaar een activiteit. We gaan ons nog eens goed vuilmaken en vol 
gaan voor de eerste plaats. Vandaag is het Zweedse Omloop. Jullie mogen zelf helpen 
opzetten! Meer info volgt. 

25/04/2020 Eindelijk nog eens van 14u-17u in het Trapveld. Wij kijken er al naar uit, jullie toch ook? 

02/05/2020 Geen activiteit voor jullie, wel voor de leiding.  Daarom zullen jullie ze deze zaterdag 
moeten missen. 

09/05/2020 14u-17u Trapveld? Tuurlijk, wat anders! 

16/05/2020 De laatste activiteit van het jaar is aangebroken. Voor 1 keer zitten we nog samen met 
de Jonghernieuwers van 18u30-21u30. 

27/06/2020 Omdat we elkaar natuurlijk geen 2 maand kunnen missen, gaan we vandaag op 
Bondsdag. Meer info volgt. 


