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INLEIDING

Vrienden KSA’ers

‘The summer of 2018’ belooft opnieuw een fantastische en onvergetelijke zomer te worden! 
Het jaarlijks kamp wordt ongetwijfeld weer hét hoogtepunt van het werkjaar. En ... deze 
K-ampzending, boordevol interessante K-tips, zal daar zeker mee voor zorgen. We houden 
jullie dan ook niet langer in spanning. Verslinden maar ...

Met een stevige KSA-groet

proost Dirk Decuypere  

KAMPFOTOWALL VAN JEZUS

 

 

Kampvuur met een 
goede BBQ! De sfeer 

zat goed! 

Zwemmen bleef bij pootje 
baden, maar we hebben 

ons geamuseerd!

We sloten het kamp 
af met een heerlijke 

maaltijd. Brood en wijn 
voor iedereen!

De tweedaagse was dik in 
orde! We hadden wel veel 

tekenbeten...

De eigenaars van de 
kampplaats kwamen niet 
zo goed overeen. Maar 

toffe kerels, hoor!
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Inleiding
Er staat een K in de naam van onze jeugdbewe-
ging. Een K die we ook in praktijk willen bren-
gen. We zoeken om op een zinvolle, eigentijdse 
en creatieve manier met de K om te gaan en 
daar is dit kaartspel het resultaat van.Bij de ruiten vind je evangelieverhalen. Kijk 

door die verhalen heen naar de wereld waar 
God van droomt. De harten bieden gebeden 
aan. Leef en bid met een groot hart voor de 
mensen en kom met jouw hart wat dichter bij 
God. De klaveren zorgen voor een weelde van 
inspirerende verhalen en de schoppen doen tot 
actie overgaan met leuke doe-momenten.Hoe er nu mee aan de slag gaan?

Laat een KSA’er een kaartje trekken en je hebt 
meteen een kort K-moment om een activiteit 
mee te starten of te eindigen.Kies je dezelfde kaart (bijvoorbeeld de dame) 

bij de vier symbolen , dan heb je onmid-
dellijk een volledig bezinningsmoment. 
Aas je naar meer? De azen zijn jouw ding, want 
ze zorgen voor iets extra en de Joker komt altijd 
verrassend uit de hoek. 

IK GA OP KAMP EN NEEM MEE: 

mijn K-aartspel!
Bij het begin van het werkjaar kreeg elke leid(st)er in KSA een K-aartspel. Mocht je het nog 
niet gebruikt hebben, dan is het komende kamp hét moment om eens van het K-aartspel te 
proeven.

Het K-aartspel is ideaal tussendoor, om de dag mee te starten of af te sluiten. Doen!

Nog geen K-aartspel gekregen? Stuur naar dirk@ksa.be een mailtje!

Blokken
Knutsel tetris-blokken. 

Bij elke geplaatste blok volgt er 
een voorbede en die vind je hier:
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K-AMPBEZINNINGEN

Spinnenweb
Wat nodig?

 * Een bol breiwol.

Achtergrondinfo: 

Met een bol breiwol gaan we een spinnenweb maken. Het web weerspiegelt onze digitale 
verbondenheid. We hebben allemaal een digitale familie, een groot netwerk. Ook KSA is 
voor veel leden een familie, een thuis. KSA’ers zijn mensen op wie je kan rekenen en steu-
nen. Zo leg je met deze methodiek het KSA-netwerk bloot in jouw groep. Het is een netwerk 
van vriendschappen, een real-live netwerk. Zeg maar: Facebook in het echt!

Praktisch: 

Geef iemand de bol wol. Deze gooit de bol naar iemand anders en stelt een vraag. Zo doet 
iedereen dit tot iedereen aan het woord is geweest. Dan heb je een mooi spinnenweb.

Je kan iedereen dezelfde vraag laten beantwoorden. Je kan ook iedereen een andere vraag 
laten stellen.

MOGELIJKE VRAGEN:

 * Wie zijn je echte vrienden? Je hebt er honderden op Facebook, maar op wie kan je 
rekenen als je het echt moeilijk hebt?

 * Welk kampmoment, welk moment in het jaar was voor jou een echt KSA-moment? 
Met wie heb je dat moment gedeeld? Aan die persoon mag je de bol doorgeven.

 * Wie mag jou altijd bellen op elk moment van de dag, ook midden in de nacht?

 * Met wie heb ik de afgelopen tijd minder of geen contact gehad en wil ik de banden 
terug aanhalen om het web te versterken?

Afsluiten met het KSA-gebed
Om de vriendschap ondereen danken wij U, Heer. 
Om uw vriendschap bidden wij U, Heer.

Geef zon in ieders hart als wij zingen en spelen,  
trekken en keren, plannen en kamperen.

Vergeef ons, en hou ver van ons  
de ruzies en de vetes,  
het weren van wie minder lijkt,  
het trappen op elkaars geluk.

Hou in ons wakker  
het geloof en het goede vertrouwen  
en wijs ons de wegen en de tekens  
om dit met elkaar te delen.

Help ons zo te leven  
dat ook Gij, Heer,  
aan ons in KSA 
veel vreugde moogt beleven.
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Emoji’s

Maak kaarten met daarop een emoji. Bij elke emoji hoort een vraag. Leden en lei-
ding bespreken samen de vragen.
Hieronder vinden jullie een aantal voorbeelden, maar deze kan je zeker nog aan-
vullen.

😀

Waar ben jij blij om?

😭

Wat maakt jou (heel) verdrietig?

😍

Wie zie jij zeer graag?

😱

Waar ben jij heel bang voor?

💭

Wat is jouw droom voor KSA?

🌟

Waar kijk jij héél erg naar uit?

😡

Wat maakt je boos?

💩

Hoe heb je iemand uit ‘the shit’ geholpen?

😇

Wanneer was jij een ‘engeltje’? En wat deed je dan?

Heb jij al eens iemand gepest? En waarom? Was dit OK? NEEN!

Wie is Jezus voor jou? Geloof je in hem? Wat vind je super van 
hem? Wat zou je willen doen zoals hij?

🌈

Hoe zou ik reageren als mijn beste vriend(in) tegen mij komt  
zeggen dat hij/zij homo/lesbisch is?

�

Hoe verdraagzaam ben jij tegenover anderen?

😈

Wat deed je verkeerd? Waar ben je niet fier op?

🔋

Hoe laad jij jouw batterij ideaal op?

Aan welke karaktertrekjes zou ik nog moeten sleutelen?
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Smartphone

   Deze bezinning kan je doen tijdens het kamp voor het slapengaan.

Inleiding door leid(st)er:

STEL DE LEDEN ONDERSTAANDE VRAGEN:

1. Wat is een paternoster of rozenkrans?

Achtergrondinfo: 

De pasternoster of rozenkrans is 
een gebedssnoer dat in de Kerk 
gebruikt wordt om te bidden. Het 
bestaat uit 5 grote en 50 kleine 
kralen of bolletjes. Je bidt één 
Onze Vader en daarna tien keer 
het ‘Wees gegroet’. Dat doe je 
vijf maal en dan heb je de hele 
rozenkrans gebeden. In totaal bid 
je dan 5 keer het Onze Vader en 
50 weesgegroetjes.

2. Kennen jullie mensen die dit gebruiken of zelfs dragen?

Achtergrondinfo:

David Beckham, Cristiano Ronaldo, Justin Bieber en vele 
andere bekende en minder bekende medemensen dragen 
af en toe een paternoster of rozenkrans rond hun nek. Axel 
Witsel liet er zelfs eentje tatoeëren. Niet dat ze zich alle-
maal bekeerd hebben of massaal weesgegroetjes prevelen, 
maar het is een populair sieraard geworden. 

Alhoewel ... wielrenner Julien Vermote van de ploeg Quick-
Step Floors draagt elke wedstrijd een rozenkrans rond zijn 
hals als gevoel van bescherming en symbool van zijn chris-
ten zijn. En ... we kwamen ook al KSA’ers tegen met een 
paternoster aan hun schouderstuk.

Is de contactlijst in je smartphone ook niet te vergelijken met een rozenkrans?  
Stuur allemaal een sms naar iemand in jouw contactlijst die je al lang niet meer hoorde.

Tot slot gaan we nu ook eens bidden voor iemand uit jouw contactlijst.

(Eventueel kan men aan elkaar ook zeggen voor wie men gaat bidden en waarom.) 
We gaan dit doen met dat eeuwenoude gebed van de rozenkrans:

Wees gegroet Maria, 
vol van genade, 
de Heer is met u,

gezegend zijt gij boven  alle vrouwen 
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria, 
Moeder Gods, 
bid voor ons, 
arme zondaars, 
nu en in het uur van onze dood.

Amen.
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K-AMPBEZINNING / K-AMPVIERING

Kruisteken
Laten we hier samen zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. Amen

 (BIJ EEN KAMPVIERING WAAR DE PROOST VOORGAAT, KAN DIE HIER OOK EEN WELKOM 
UITSPREKEN)

Toneeltje
KSA’ER 1: Ah, ... (naam KSA’er 2), ook op kamp?

KSA’ER 2:  Ja hoor, ... (naam KSA’er 1) dat is de fijnste tijd van het jaar, hé! Dat wil geen en-
kele KSA’er missen, want dat is hier dik in orde. Lekker eten, leuke activiteiten, 
... én we kunnen hier sjorren. We gaan een toren bouwen van hier beneden 
(wijst naar de grond) tot in de wolken (wijst naar de hemel).

KSA’ER 1: Alez zeg, dat meen je niet. Ik dacht dat dit allemaal hout was voor het kamp-
vuur. Maar jij moet die toren toch niet in je eentje sjorren?

KSA’ER 2 Nee, nee, we gaan daar met de hele groep aan werken. Alleen kan je zoiets 
niet. Daarvoor heb ik al mijn vrienden nodig. Mijn vrienden, die zijn voor mij als 
bomen! Luister maar.

Vrienden zijn als bomen: 
(IEMAND LEEST VOOR)

Vrienden zijn als bomen 
ze wachten tot je nog eens langs komt,  
en ze zijn onverstoorbaar als je wegblijft;  
ook na maanden afwezigheid,  
kan je de draad weer opnemen,  
omdat ondertussen niets werd afgebroken.

Vrienden zijn als bomen,  
op een goede afstand van elkaar geplant  
zo moeten ze elkaar niets betwisten,  
ze kennen ook geen afgunst  
maar nodigen wel elkaar uit, hoger te groeien.

Vrienden zijn als bomen  
en bomen buigen niet maar wuiven ...

E. Laridon
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Toneeltje
KSA’ER 2:  Voila, mijn vrienden zijn als bomen. Ze zijn er altijd voor mij. Wij hebben 

een sterke band die door niets of niemand kapot gemaakt kan worden. Die 
vriendschap dat is zoals dit sjortouw rond deze palen. Zo stevig dat we niet uit 
mekaar te halen zijn. Zeg, maar jij bent toch ook een KSA’er? Heb jij dan geen 
vrienden?

KSA’ER 1: Jawel, jawel, maar wij sjorren zo niet, hé. Wij doen andere dingen zoals spelle-
tjes spelen, ... én dit jaar doen we dat ook met onze smartphone. Het jaarthe-
ma van KSA is ‘Geniaal digitaal’. We kregen daar allemaal zo’n mouwschildje 
van, hé.

KSA’ER 2: Ja, wij kregen dat mouwschildje ook, maar hoe gaat dat dan zo’n spel met je 
telefoon?

KSA’ER 1: Dat ga ik jou straks wel eens tonen, maar door die slimme telefoon ben ik ook 
verbonden met al mijn vrienden.Dat gaat via www.

KSA’ER 2: www?
KSA’ER 1: Ja, dat is het ‘world wide web’ of ’t internet, zoals we zeggen. Dat is als een 

spinnenweb. Waar we ook zitten in de wereld, we zijn met mekaar verbonden. 
Luister maar wat vrienden voor mij zijn:

Vrienden zijn als ... 
(IEMAND LEEST VOOR)

Vrienden zijn als sterren,  
je ziet ze niet altijd  
maar je weet dat ze er altijd zijn.

Vrienden zijn als bloemen,  
ze fleuren je dag.

Vrienden zijn als een lantaarn op een lange weg. 
Ze maken de weg niet korter,  
maar wel een beetje lichter. 
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Toneeltje
KSA’ER 2: Amai, dat is ook heel mooi! We mogen toch blij en dankbaar zijn voor onze 

vrienden, nietwaar?
KSA’ER 1: Zeker en vast, ... (naam KSA’er 2). Alleen spijtig dat we mekaar soms ook wel 

eens durven kwetsen. Er wordt zo rap een verkeerd woord gezegd.
KSA’ER 2: Dat is waar. Misschien moeten we dat eens uitspreken: onze spijt, maar zeker 

ook onze dankbaarheid.
KSA’ER 1: Dat gaan we doen, maar we gaan eerst iets zingen. Vrienden zingen over de 

vriendschap!

INDIEN ER NIET GEZONGEN WORDT, KAN ER OOK GELUISTERD WORDEN NAAR EEN LIED.  
DAN ZEGT KSA’ER 1 HIERBOVEN:

KSA’ER 1: Dat gaan we doen, maar we gaan eerst naar een lied luisteren. 

Lied
 * Lied van de vriendschap (samen zingen)
 * You’ve got a friend – Natalia https://www.youtube.com/watch?v=J4hcGuThX3s
 * Een vriend – K3  https://www.youtube.com/watch?v=6qmkB0BCKl0
 * Laat alleen mijn goede vrienden over – Mama’s jasje

Spijttekstjes
DEZE TEKSTJES KUNNEN DE LEDEN EN LEIDING VOOR DE VIERING SAMEN VOORBEREIDEN. 

Tussendoor kan je zingen: 

‘Tot zeven maal zeventig maal vergeef ik een ander zijn schuld. 
Tot zeven maal zeventig maal, de Heer heeft met mij ook geduld.’

 * Sorry vriend, dat ik geen tijd voor jou had.
 * Sorry vriend, dat ik jou voorbij liep zonder een woord te zeggen.
 * Sorry vriend, omdat ik jou niet steunde toen je het moeilijk had.
 * Sorry vriend, voor die keer dat ik liever met anderen wou spelen en jou links liet lig-

gen.
 * Sorry vriend, ...

PROOST (BIJ EEN KAMPVIERING):

Sorry, God, vergeef ons en help ons om beter te doen.
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Dank u – tekstjes
DEZE TEKSTJES KUNNEN DE LEDEN EN LEIDING VOOR DE VIERING SAMEN VOORBEREIDEN. 

 * - Dank u vriend, om mij altijd te steunen.
 * - Dank u vriend, omdat jij altijd voor mij klaar staat met een helpende hand.
 * - Dank u vriend, voor het luisterende oor.
 * - Dank u vriend, omdat we samen veel plezier hebben en kunnen lachen.
 * - Dank u vriend, ...

PROOST (BIJ EEN KAMPVIERING):

Dank u God, om de vriendschap in onze KSA-groep.

Toneeltje

KSA’ER 1: Fantastisch dat de vriendschap in onze KSA zo sterk is! 

KSA’ER 2: Inderdaad, ... (naam KSA’er 1), dat horen doet mij iets. Het pakt mij. En weet je, 
mijn grote droom is dat dit eigenlijk altijd en overal ter wereld zo zou zijn: dat 
mensen vrienden zijn van mekaar. Helaas is de realiteit anders.

KSA’ER 1: Klopt, ... (naam KSA’er 2), maar we moeten daar als KSA’ers voor gaan en zo alle 
mensen meenemen in die droom. En ooit, ooit wordt dat werkelijkheid.

KSA’ER 2: Jezus heeft dat ook gedaan met zijn vrienden en omdat ze dat niet zouden ver-
geten heeft hij brood met hen gedeeld. Met je vrienden ga je aan tafel en je 
deelt wat je hebt. Luister maar hoe dat ging.
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Blijde boodschap 
(IEMAND LEEST VOOR)

Jezus stuurde Petrus en Johannes op weg. Hij zei: ‘Ga de paasmaaltijd klaar-
maken, zodat we vanavond kunnen eten.’ Petrus en Johannes vroegen: ‘Waar 
zullen we dat doen?’

Jezus antwoordde: ‘Ga naar stad. Daar zul je een man tegenkomen die een 
kruik met water draagt. Loop achter hem aan totdat hij ergens naar binnen 
gaat. Zeg dan tegen de eigenaar van dat huis: ‘Onze meester vraagt waar 
hij met zijn leerlingen de paasmaaltijd kan vieren.’ Dan zal die man jullie naar 
boven brengen. Daar is een grote eetkamer. En daar moeten jullie de maaltijd 
klaarmaken.’

De leerlingen gingen naar de stad. Alles ging precies zoals Jezus gezegd had. 
En ze maakten de paasmaaltijd klaar.

’s Avonds ging Jezus samen met de leerlingen aan tafel. Hij zei: ‘Hier heb ik 
naar verlangd! Ik wilde samen met jullie de paasmaaltijd vieren, voordat mijn 
lijden begint. Luister naar mijn woorden: Ik vier dit feest pas weer als Gods 
nieuwe wereld gekomen is.’

Toen nam Jezus een beker wijn. Hij dankte God en zei: ‘Drink allemaal uit deze 
beker. Luister naar mijn woorden: Ik zal vanaf nu geen wijn meer drinken. Dat 
doe ik pas weer als Gods nieuwe wereld gekomen is.’

Toen nam Jezus een brood. Hij dankte God. Hij brak het brood in stukken, 
deelde het uit en zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. Houd 
deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken.’

Lucas 22, 8 – 19

(Bij een kampviering spreekt de proost hier het dankgebed uit. Het evangelie hierboven kan dan 
weggelaten worden.)
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Onze Vader
LEID(ST)ER OF PROOST:

Vrienden zijn er altijd voor elkaar. Ze steunen elkaar door dik en dun. Ze staan schouder 
aan schouder en zo droomt ook God, onze vader, dit voor de hele wereld. Daarom gaan we 
nu schouder aan schouder staan en het gebed bidden dat Jezus ons leerde.

SAMEN:

Onze Vader, die in de hemel zijt,  
uw naam worde geheiligd,  
uw rijk kome, 

uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood     
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade.

Vredeswens
LEID(ST)ER OF KSA-LID:

Lieve God

Lang niet alle mensen leven in vrede en vriendschap samen. 
Mensen maken elkaars leven zuur. 
Kinderen zijn er niet vies van om iemand te pesten. 
Velen zien de vluchtelingen liever gaan dan komen.

Op zovele plaatsen is er oorlog en zinloos geweld. 
Dat is Jouw droomt niet voor onze wereld en daarom bidden wij:

Geef ons Jouw liefde om elke mens graag te zien. 
Geef ons Jouw kracht om elke dag voor Jouw droom te gaan. 
Geef ons Jouw vrede om iedereen de hand te reiken.

Help ons om als vrienden in vrede samen te leven!

LEID(ST)ER OF PROOST:

We geven mekaar een handdruk als teken dat wij ons hiervoor willen engageren.
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Lied
 * Handen gevraagd (samen zingen)

 * Anytime you need a friend – Mariah Carey 

 * https://www.youtube.com/watch?v=Li6vpAMmfw0

If you’re lonely Als je eenzaam bent
and need a friend en een vriend nodig hebt

and troubles seem like en het lijkt alsof je problemen
they never end nooit zullen ophouden
just remember onthou dan goed

to keep the faith dat je moet blijven vertrouwen,
and love will be there dan zal de liefde

to light the way je weg verlichten
Anytime you need a friend Telkens als je een vriend nodig hebt

I will be here zal ik er zijn
you’ll never be alone again je zal nooit meer alleen zijn

so don’t you fear wees dus niet bang
even if you’re miles away zelfs als je mijlen ver weg bent

I’m by your side sta ik aan je zijde
so don’t you ever be lonely wees dus nooit eenzaam

love wil make it alright liefde zal het goedmaken.
When the shadows are closing in Als schaduwen je insluiten

and you spirit dinishingen je levensmoed afneemt
just remember you’re not alone onthou dan dat je niet alleen bent

and love will be there en liefde zal er zijn
to guide you home om je naar huis te begeleiden.

Anytime you need a friend Telkens als je een vriend nodig hebt...
If you just believe in me Als je maar gelooft in mij
I will love you endlessy zal ik oneindig veel van je houden

take my hand neem mijn hand
take me into your heart neem me op in je hart
I’ll be there forever baby ik zal er altijd voor je zijn

I won’t let go ik zal je niet loslaten
I’ll never let go ik zal je nooit loslaten

Anytime you need a friend Telkens als je een vriend nodig hebt...
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Toneeltje
KSA’ER 1: ... (naam KSA’er 2), ik heb weer veel geleerd tijdens deze bezinning. 

KSA’ER 2: Ja? Vertel eens.

KSA’ER 1: Wel, het doet er niet toe hoe we met elkaar verbonden zijn, als we maar vrien-
den zijn. Jullie doen het ‘Geniaal digitaal’ en wij door een toren te sjorren. Als 
we maar vrienden zijn!

KSA’ER 2: Da’s de nagel op de kop! Heel goed gezegd, maar we mogen dat wel niet verge-
ten, hé! Ik stel voor dat we allemaal een stukje van jouw sjortouw en een stukje 
van mijn web aan elkaar knopen en dat we dit touw rond onze pols doen.

KSA’ER 1: Dat is een héél goed voorstel, ... (naam KSA’er 2), en dan eindigen we met het 
KSA-gebed, want ook dat ademt vriendschap uit!

Doe-moment
Laat iedereen in een cirkel staan. Aan de ene KSA’er geef je een stukje sjortouw, de KSA’er 
die ernaast staat geef je een stukje touw van breiwol. Verdeel het touw zo verder afwisse-
lend. Vraag de KSA’ers om de stukjes touw aan elkaar vast te knopen. 

Met een schaar knip je dan de touwtjes door zodat iedereen een knoop heeft met 2 
soorten touw.

Je kan ook iedereen op voorhand een vriendschapsbandje 
laten maken. Dit kunnen ze dan  hier rond de pols vastmaken 
van iemand anders.
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KSA-gebed (samen bidden)
Om de vriendschap ondereen danken wij U, Heer. 
Om uw vriendschap bidden wij U, Heer.

Geef zon in ieders hart als wij zingen en spelen,  
trekken en keren, plannen en kamperen.

Vergeef ons, en hou ver van ons  
de ruzies en de vetes,  
het weren van wie minder lijkt,  
het trappen op elkaars geluk.

Hou in ons wakker  
het geloof en het goede vertrouwen  
en wijs ons de wegen en de tekens  
om dit met elkaar te delen.

Help ons zo te leven  
dat ook Gij, Heer,  
aan ons in KSA 
veel vreugde moogt beleven.

An Irish blessing

LEID(ST)ER OF PROOST:

We sluiten af met een Ierse zegen. We wensen elkaar het beste toe voor het kamp en voor 
elke dag van ons leven. Zorg voor elkaar, zoals ook God voor elke mens zorgt, omdat Hij 
iedereen graag ziet! Als dat niet geniaal is!

May the road rise to meet you Dat de weg zich voor je opent,

May the wind be always at your back dat de wind je altijd in de rug waait,

May the sun shine warm upon your face de zon warm straalt op je gezicht,

May the rain fall soft upon your fields de regen zachtjes valt op je veld,

And until we meet again ... en dat God tot we elkaar weerzien

May God hold you in the palm of his hand. je bewaren mag in de palm van zijn hand.
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BEN JIJ DEGENE DIE TIJDENS HET KAMP ...

... zorgt voor een leuke bezinning?

... zorgt dat de proost langs komt voor een viering?

... elke avond een lied of tekst voorziet om de dag af te sluiten?

... zorgt voor een origineel K-momentje bij elke maaltijd?

...

Ja?
Wel, dan ben jij de K-trekker van jouw KSA-groep! 

Registreer je in digit als K-trekker. 

trekker
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K-INITIATIEVEN IN DE KIJKER

 

Zoek je nog meer K?
Dan bevelen wij de K-bundel van het jaarthema ‘Geniaal digitaal’  
heel warm aan. Van pagina 24 tot en met 38 vinden jullie zinvolle 
teksten met doe-momenten. Uiteraard staan er nog toffe dingen in. 
Bekijken die handel!

Mocht de bundel niet meer in het KSA-lokaal liggen, dan kan je 
hem hier online bekijken.

VonK!
Onze boeiende gespreksavonden gaan ook 
volgend werkjaar door. Prik alvast één van de 
deze twee data in jouw agenda zodat je er ze-
ker bij kan zijn.

 * Donderdag 18 oktober 2018 te Gent.

 * Donderdag 21 februari 2019 te Leuven.

Waarover we gaan spreken? ... dat blijft nog 
even een verrassing! 

Rome 2018
Nog geen vakantieplannen? Dan 
kunnen wij jou een schitterend aan-
bod doen!

Enkele mensen moesten noodge-
dwongen afzeggen voor Rome 2018. 
Er zijn dus nog exact 4 plaatsen. Zin 
om mee te gaan van 30 juni tot en 
met 8 juli 2018? Pak dan niet direct 
jouw koffer, maar stuur eerst naar 
dirk@ksa.be een mailtje. 

Het programma van dit unieke 
4-jaarlijkse initiatief nog niet gezien? 
Dan kan je dit hier vinden.
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http://www.ksa.be/sites/default/files/jaarthema%202017-2018%20bundel%20K-materiaal.pdf
dirk@ksa

