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    KALENDERKALENDER

ZONDAG
20/09

STARTMIS
STARTDAG

ZONDAG
27/09 ACTIVITEIT -12 

ZATERDAG 
03/10

ACTIVITEIT 
KIM EN +16

ZONDAG
04/10 ACTIVITEIT +12

ZONDAG
11/10

ACTIVITEIT -12

VRIJDAG
23/10

DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING

10u45
13u30 - 17u

14u - 17u

18u30 - 22u

14u - 17u

14u - 17u

De hele dag!

ZONDAG
18/10

ACTIVITEIT +12 14u - 17u
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ZONDAG
25/10

ACTIVITEIT
 -12 EN +12 14u - 17u

ZATERDAG 
24/10

ACTIVITEIT KIM  18u30 - 22u



VRIJDAG - ZONDAG
30/10 - 01/11

HERFSTKAMP 
-12

ZONDAG
15/11 ACTIVITEIT -12

ZONDAG 
22/11 ACTIVITEIT +12

ZONDAG
29/11 ACTIVITEIT -12

Vrijdagavond -
zondagnamiddag

14u - 17u

14u - 17u

14u - 17u

ZATERDAG 
21/11

ACTIVITEIT 
KIM EN +16 18u30 - 22u
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VRIJDAG - ZONDAG
06/11 - 08/11

HERFSTKAMP 
+12

Vrijdagochtend
 - zondagmiddag



Dag beste meisjes en ouders! 
Eindelijk konden jullie weer naar school zoals gewoonlijk, de mama’s en de papa’s zetten jullie met veel
plezier af aan de schoolpoort en jullie zijn herenigd met jullie beste vrienden. Of wacht? Beste vrienden:
die zie je opnieuw zoals tijdens de pré-coronatijden op zondag! En we vliegen er allemaal in, we zetten
onze “Schouders eronder” want zo klinkt het nieuwe jaarthema. Laten we eraan beginnen!  

Nieuwe werking

Dit jaar blijven alle leidsters van de partij, geen afscheid dus en nog beter er komt zelfs een leidster terug!
Tia is terug van Erasmus en versterkt onze zestienkoppige leidingsploeg. 

Nog meer nieuws: een nieuwe groep! Om onze oudste leden de kans te bieden om nog even te genieten
als lid van de jeugdbeweging zonder of met weinig verantwoordelijkheden, komt er dit jaar een extra
groep na de Sim: de Kim. Vanaf heden hebben we dus de Jim, Sim en Kim (16 tot 17 jaar). 

Verder zal onze werking dit jaar ook een beetje anders lopen wegens Corona. Net als bij het onderwijs
werken wij ook met kleurencodes. Onze werking hangt volledig af van deze codes. Momenteel bevinden
we ons in code geel, wat betekent dat onze werking kan doorgaan als anders in bubbels van 50 personen
en met meer hygiëne. We houden een logboek bij van alle zondagen en we moeten jullie met enige
aandrang vragen van jullie dochters  niet  naar de KSA te laten komen indien ze  drie dagen  voor
zondag ziek zijn.

Niet zo nieuw een misschien een beetje versleten, de bondsen. Wij, Carlinde en Naomi, blijven ook dit
jaar op post voor al jullie vragen en bezorgdheden! 

Inschrijvingen

Wil je graag bij KSA Roo instappen? Niet moeilijk, want iedereen is welkom! Alle meisjes van 6 tot 17 jaar
kunnen eens komen proberen. Je hoeft er niets speciaals voor te doen, je kan gewoon zondag 20
september langskomen van 13u30 tot 17u om eens te proberen en wanneer je het leuk vindt kan je
gewoon de volgende keer opnieuw komen! Leuk toch?

Wanneer je hebt beslist om in KSA Roo te komen is er wel 1 ding belangrijk:  inschrijven! Om je te
kunnen verzekeren op onze activiteiten is het noodzakelijk dat iedereen is ingeschreven. We zullen dan
ook dit jaar strenger optreden. Iedereen mag zeker eens komen proberen en omdat het voor sommige
kindjes niet meteen beslist is of ze graag willen blijven komen of de mama’s en de papa’s soms wat veel
aan hun hoofd hebben krijgen jullie van ons wat respijt. Máár… zijn jullie liefste meisjes nog niet
ingeschreven tegen de 3de vergadering zullen wij genoodzaakt zijn om te bellen naar de ouders om de
meisjes op te halen. We kunnen het namelijk niet maken dat onze stoere meiden tijdens al dat ravotten
niet verzekerd zijn.

Om wachtrijen op de startdag zélf te vermijden kan je je inschrijven via onze site. Wanneer je niet de
mogelijkheden zou hebben om je dochter online in te schrijven zijn er steeds papieren versies aanwezig
op het heem! Die dienen dan op het moment zelf volledig ingevuld te worden. We kunnen de papieren
dan natuurlijk wel samen invullen. Inschrijven kost 40 euro (over te schrijven naar BE07 7775 9413 3766
met vermelding, NAAM KIND + GROEP) en is geldig voor 1 jaar. Naast het lidgeld vragen we jullie ook
om het inschrijvingsformulier en de medische fiche in te vullen. 

De inschrijving is pas voltooid na betaling en het invullen van beide documenten! De medische fiche laat
ons toe om gepast te reageren wanneer er iets voorvalt. Het is heel belangrijk om deze nauwkeurig in te
vullen! In de startfiche worden jullie gegevens gevraagd, zodat we jullie steeds op de hoogte kunnen
houden van onze activiteiten en kunnen bereiken. 

    BONDSBONDS
    ARTIKELARTIKEL
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Wil je de inschrijving graag mondeling bespreken met een leidster of ondervind je problemen bij het
inschrijven dan kan je ons steeds eens contacteren op het emailadres
ksarooerembodegem@outlook.com, eens bellen naar de hoofdleidsters: Naomi (0489 41 45 55) of
Carlinde (0470 85 86 14) of ons aanspreken op een activiteit! Voor specifieke vragen i.v.m. je eigen
leeftijdsgroep kan je ook steeds terecht bij de leeftijdsverantwoordelijken, hun gegevens vind je op de
site terug.

Uniform

Als jeugdbeweging dragen wij een uniform tijdens elke activiteit binnen KSA verband. Ons uniform
bestaat uit een koningsblauw KSA-hemd met rond de linkerschouder een rood KSA-sjaaltje en een KSA
Roo T-shirt naar keuze. Zolang het weer het toelaat dragen we ook steeds een short, dit is van maart
t.e.m. oktober. In uitzonderlijke gevallen hoeft dit niet: bij een bosspel, als het nog heel koud en slecht
weer is... Het KSA-uniform is bij ons te verkrijgen aan de volgende aankoopprijs: €21 voor een hemd
(voor een hemd vanaf maat 38 betaal je €25), €3 voor een sjaaltje en €15 voor een KSA Roo T-shirt.

Verder kan je in onze winkel nog leuke embleempjes kopen om je hemd op te fleuren: een
leeftijdsschildje is maar een van de leuke dingen die je in onze winkel kan vinden. Bestellingen voor onze
‘KSA Kledinglijn’ kunnen geplaatst worden op de startdag zelf, via formulieren die wij zullen voorzien.
Bestellingen die je tijdens het jaar wil plaatsen, moet je plaatsen via het bestelformulier op de site
(www.ksarooerembodegem.be). Dit vul je in en mail je vervolgens door naar
ksarooerembodegem@outlook.com met in de onderwerpsbalk “VERKOOP – naam kind” of je kan terecht
bij onze verkoopsverantwoordelijken, dit zijn leidsters Liesel De Leeuw voor -12 en Janis Van Malderen
voor +12. Ook andere KSA-hebbedingetjes zijn te verkrijgen zoals petjes, zonnebrillen, wuppies,
brooddozen, T-shirts, pulls... Deze bieden wij niet zelf te koop aan, maar je kan ze wel vinden op de site
van KSA Nationaal en KSA Oost-Vlaanderen. In hun online winkel kan je kiezen uit een uitgebreid gamma
aan KSA-spullen

!NIEUW! NIEUW! NIEUW! Sinds dit jaar hebben we ons eigen embleempje! Het roodkapje met haar KSA-
trui aan. Vergeet het dus zeker niet mee te bestellen!

Communicatie

Communicatie van ons naar de ouders toe gebeurt via ons driemaandelijks ledentijdschrift, de Tons; via
het e-mailadres dat jullie opgegeven hebben, via onze site en via onze Facebookpagina KSA Roo
Erembodegem. Telefonisch contact is ook steeds mogelijk voor dringende problemen. Op de site komen
tweewekelijks leuke nieuwe berichtjes over wat we gaan doen op de activiteiten of over wat we gedaan
hebben. Er komen fotootjes van tijdens het spelen en nog veel meer. Regelmatig onze site checken is dus
de boodschap! Ook de inschrijving voor het werkjaar en herfstkamp zullen langs deze weg verlopen.
Sinds dit jaar zullen ook de bestellingen van KSA-spullen via onze site geregeld worden. Opnieuw, als je
hierbij problemen ondervindt, laat ons zeker iets weten! 

UIT-pas

KSA Roo past mee!  Het UiTpas-systeem is al jaren een gevestigde waarde binnen het Aalters
ontspanningsleven. Ook wij nemen hieraan deel, wat inhoudt dat mensen met een UiTpas met
kansentarief recht hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kampgeld. Als je hiervan gebruik wilt
maken, laat ons dan zeker iets weten via mail. Je kan onze evenementen ook steeds terugvinden in de
UiTdatabank!

Herfstkamp
-12: 30 oktober 2020 – 1 november 2020

+12: 6 november 2020 – 8 november 2020

Zoals elk jaar gaan we in het najaar ook op een verkort kampje tijdens de herfstvakantie. Bij wijze van
voorsmaakje proeven we al eens van het kampgebeuren op een driedaags kampje. Dit kamp is licht
anders, zoals de rest van de werking. We gaan in twee bubbels op weekend. De -12 bubbel gaat van 30
oktober tot en met 1 november op weekend.
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De +12 bubbel (inclusief Kim) gaat van 6 november tot 8 november op weekend. De concrete gegevens
zullen jullie via mail doorgestuurd krijgen en zal je binnenkort ook op onze site kunnen vinden. De
leidsters brengen jullie graag een bezoekje om wat meer uitleg hierover te geven, en in te schrijven. De
kostprijs voor deelname aan het herfstkamp bedraagt €45.

We zijn er! 

Na de algemene uitleg kunnen jullie een meer gedetailleerde uitleg vinden in de groepsartikels. Een
uitgebreid overzichtje van wat wanneer plaatsvindt, vinden jullie in de kalender.  We zijn als
hoofdleidsters steeds bereikbaar om jullie vragen te beantwoorden. 

Tot snel! 
Naomi (0489 41 45 55) en Carlinde (0470 85 86 14)
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    JAARJAAR
    THEMATHEMA
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Schouders eronder!  Dat is de slogan van jaarthema 2020-2021 waarmee we het  engagement van
KSA’sters in de kijker zetten. 

Engageren is je vrijwillig inzetten voor KSA. Zo leren we verantwoordelijkheid dragen en keuzes maken,
waardoor we met volle goesting elke KSA’er een zinvolle vrije tijd bezorgen. 

Als jonge KSA’ster engageer je je om er elke week te staan op de activiteit, en speel je vol enthousiasme
mee om een prins te helpen of een land te veroveren. Steeds meer groei je verder in je engagementen. Je
zet je in om pesten in je groep tegen te gaan en helpt de leiding bij het opruimen van het lokaal. Stap
voor stap krijg je steeds meer  verantwoordelijkheden  zoals zorg dragen voor andere leden
of helpen op een evenement.

Als leiding span je je week in week uit in voor KSA. Naast het verzorgen van spel en plezier voor de leden
sla je met je medeleiding de handen in elkaar om een geslaagde spaghettiavond of een grote fuif te
organiseren. Dankzij het engagement van leiding kunnen kleine ideeën groeien tot een prachtig
evenement of spel, met aandacht voor elk individu.

Ook na(ast) de algemene werking van je KSA-groep kriebelt het engagement. Je steekt je handen uit de
mouwen als provinciaal of nationaal vrijwilliger, zetelt in de jeugdraad of helpt mee op een evenement
van de gemeente. Als oud-leiding help je een handje op het eetfestijn, als ouder stap je in het
bouwcomité.

Misschien zamel je zelfs geld in voor een goed doel, doneer je met de hele leidingsgroep bloed of help je
samen met de leden het rusthuis in je buurt een handje.  Engagement kent  vele vormen, en elk
engagement is waardevol!

We leren in KSA verantwoordelijkheid te dragen en een mening te vormen. We kijken kritisch naar onze
beweging en naar de maatschappij en zetten jeugdige ideeën om in krachtige acties. Via engagement en
participatie gaan we op zoek naar een meerwaarde voor onszelf en bepalen we de koers van onze
groep. Zo zetten we allemaal onze schouders onder KSA!

 



 
 STARTDAGSTARTDAG
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20 september is het zover... De start van ons KSA jaar! We spreken af om 10u45 aan kerk Ten Bos voor onze
jaarlijkse startmis. Nadien kunnen jullie nog even naar huis en dan zien we jullie graag terug op ons heem om
13u30. Vergeet jullie uniform en goed humeur niet!



KSA HEMD SJAALTJE
 KSA ROO PULL 

BORDEAUX
 KSA ROO T-SHIRT

DONKERBLAUW 

KSA OOST-VLAANDEREN
 SCHILDJE

€0,50

    KSA ROOKSA ROO
    WINKELWINKEL

Op deze pagina staat alles wat je kan bestellen via onze KSA!  Een t-shirt, blauw hemd en een rood sjaaltje (aan de
linkerschouder) zijn verplichte onderdelen en maken deel uit van ons KSA-uniform. 

Graag iets bestellen? Mail je bestelling naar ksarooerembodegem@outlook.be met vermelding van naam kind,
leeftijdsgroep en de nodige artikelen OF spreek de leidsters Tia (-12) en Janis (+12) volgende keer aan! Wanneer de
bestelling klaarligt op het heem ontvang je een mailtje. 

Betalen via overschrijving BE0777759413366

 KSA ROO T-SHIRT
WIT

LEEFTIJDSSCHILDJE

(OUDE) JAARTHEMA'S KSA-SCHILDJE

€0,50 €0,50

€0,70

XS-S-M-L: €25 7/8-9/11-S-M-L: €1532-34-36: €21
38-40: €25

7/8-9/11-S-M-L: €15

 €3
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KSA ROO SCHILDJE

NIEUW! NIEUW! NIEUW!



2)  Geef de naam van de winkel waar u iets wil kopen in in de zoekbalk en klik op het logo.

Bestelt u soms iets online? Of kent u iemand die voortdurend online shopt? Dan kunnen jullie ons heel
makkelijk helpen door dat via Trooper te doen!

Trooper, wat is dat?
Trooper is een site die u de mogelijkheid geeft om verenigingen (en dus ook ons) te steunen.

En hoe werkt dat dan juist?
1) Surf naar www.trooper.be/ksarooerembodegem

    TROOPERTROOPER

3)  Vul uw voornaam, achternaam en e-mailadres in en klik door naar de site.

4) Shoppen maar! Je bent nu op de site van de winkel terechtgekomen. Per bestelling van jou gaat er een
percentje naar ons. Dankjewel!
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Dag lieve lieve lieve leeuwtjes <3 

Kamp is ondertussen al een maandje geleden en wij missen KSA nu al! Jullie ook? 

Maar niet getreurd, het is bijna zover...
Er komt weer een nieuw KSA-jaar aan met een heleboel leuke activiteiten. Door corona verliep het niet zo
vlot maar we gaan er alles aan doen om dit nieuwe jaar goed te beginnen en al zeker goed af te sluiten!
Eentje om nooit te vergeten! Maar voor we daaraan kunnen beginnen moeten we jullie nog het één en
het ander vertellen en uitleggen.

Ten eerste: Wat hebben sommige onder jullie al een heel heel leuk kamp achter de rug! Jullie nieuwe
leidsters hebben gezien dat er al een paar flinke en stoere leeuwkes zijn, maar er is zeker plaats voor nóg
meer van die flinke en stoere meisjes en daarom is het volgende puntje heel belangrijk!

Ten tweede: Zoals we al zeiden is dit puntje heel belangrijk om te onthouden! Zeg maar tegen mama en
papa dat ze hun agenda erbij pakken want op 20 september mogen jullie jullie vriendinnetjes van op
school, het dansen, het turnen,... meebrengen naar de KSA! Jullie kunnen daar geschminkt worden,
spelletjes spelen, jullie nieuwe groepje leren kennen, jullie nieuwe leidsters leren kennen, plezier hebben
en nog zoveel meer. 

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee dat is het niet! Het is mega Mindy die je aan de hemel ziet. Ja
hoor, jullie raden het al... het thema van die dag zal SUPERHELDINNEN zijn! Kom jij ook verkleed als
superheldin? Wij alleszins wel! Misschien wacht er tegen het einde van de dag wel een lekkere verrassing
op jullie! 

Ten derde: Het jaarthema van KSA dit jaar is... schouders eronder! Dit wil zeggen dat jullie er alles aan
doen om op zondag naar de KSA te komen en heel flink mee te spelen! Ook jullie leidsters zorgen ervoor
dat jullie een hele leuke zondag beleven, superlekkere spaghetti kunnen eten, een heel druk kamp
hebben, ...

Ten vierde: We houden nog even geheim over wie wij zijn... Hebben we bruin, blond of rood haar,
blauwe, groene of bruine ogen, het liefste gezichtje, de luidste lach, ...? RARA! Wij weten het al en zijn heel
blij om jullie leidsters te mogen zijn. 

Nog heel even geduld en jullie kunnen zelf ontdekken wie we zijn. Wij kijken er heel erg naar uit om
samen met jullie het hele jaar door leuke dingen te gaan doen. Jullie ook?

Ten vijfde:  Hopelijk zijn jullie massaal aanwezig op de startdag met al jullie vriendinnetjes en tot
binnenkort! 

Lieve groetjes

 Jullie nieuwe leidsters xxx

   LEEUWTJESLEEUWTJES
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En dan nu: DE DATA

20 september
STARTDAG (zie info vorige pagina of blader even terug naar het bondsartikel).
De startmis begint om 10u45 in de kerk van Ten Bos. Daarna is iedereen welkom van 13u30 op KSA als
superheldin, jullie kunnen geschminkt worden op het heem JOEPIE!

27 september
Glitter, lijm, papier, stickers, verf,... voor we kunnen beginnen zullen jullie het knutselmateriaal eerst
moeten verdienen door middel van opdrachtjes uit te voeren jeej! 

11 oktober
We doen vandaag een ballonnentocht! Hoe goed kennen jullie Erembodegem? Vergeten jullie jullie
stapschoenen niet aan te doen?

23 oktober
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Jullie mogen allemaal met jullie hemd naar school, laat ze maar eens zien in welke superleuke
jeugdbeweging/KSA jij zit! 

25 oktober
Vandaag gaan we met iedereen een verrassingsactiviteit doen! Tot dan!

30 oktober tot 1 november
HERFSTKAMP
We gaan samen op weekend waar we hele leuke spelletjes gaan spelen en natuurlijk weer gaan genieten
van het lekkere eten van de kokkies mmmmm. Jullie kunnen al eens oefenen voor op groot kamp! 

15 november: 
Fear pong? Wat? Wat betekent dat? 
Wel, we zetten allemaal bekertjes met water op tafel en we proberen om er met een pingpongbal in te
gooien. Gelukt? Iemand drinkt de beker leeg, maar bij elk leeg bekertje hoort ook een opdrachtje.
Mislukt? We proberen het opnieuw.

29 november:
Vandaag blijven we lekker binnen en spelen we ganzenbord, niet zomaar een ganzenbord maar een
reuzeganzenbord in thema! Wat het thema zal zijn, zullen jullie dan ontdekken.
Terwijl jullie in spanning afwachten tot
startdag, kunnen jullie deze schattige leeuw
inkleuren! Veel plezier!
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HEY LIEVE ROODKAPJES 

Hebben jullie zin in een nieuw jaar vol nieuwe spelletjes, nieuwe herinneringen, nieuwe kampen,  nieuwe
vrienden en vriendinnetjes en nieuwe leiding????????? 

Wij alvast wel, en we kunnen niet wachten om aan ons nieuwe werkjaar te beginnen vol verse moed!
Spijtig genoeg moeten wij wel nog geheim houden wie wij juist zijn, MAAR dit kunnen jullie binnenkort
ontdekken. We zullen jullie wel al enkele tips geven. 

Leidster nummer één is een zotte doos die altijd enthousiast is om te komen spelen op ksa! Ze zit al
vele jaren bij ksa en ze heeft een konijn dat KWEBBELIENA noemt! Grappig he ;) ?! 

Leidster nummer twee is een spring in het veld die ook wel is My Little Pony genoemd wordt .
Waarom, dat mogen jullie eens raden als we jullie voor het eerst terugzien! Ook deze gekkie zit al vele
jaren in ksa, maar nog niet zo lang in de leidingsploeg! 

Leidster nummer drie is een doorwinterde ksa’ster. Ze is al bijna op gepensioneerde ksaleeftijd.
Maar geen zorgen, ze kan nog altijd springen, dansen, lachen en spelletjes spelen! Spijtig genoeg zal
ze niet aanwezig zijn op de 2 eerste vergaderingen maar geen nood, ze zal zeker wat hints en
verrassingen achterlaten! 

Zijn jullie al benieuwd naar jullie nieuwe leidingstrio, of weten jullie direct over wie ik het heb? Wij staan
alvast klaar met open armen om jullie te ontvangen en er een supertof jaar van te maken! 

Het jaarthema van dit werkjaar is Schouders Eronder. Dit betekent dat we dit jaar extra hard ons best
moeten doen om in een team samen te spelen en nooit op te geven! Ook gaan we veel knutselen
waarbij we altijd creatief mogen zijn en ons helemaal uitleven. We zullen dit jaar wilde, vuile, snelle,
trage, slimme, en vooral SUPERLEUKE… spelletjes spelen. 

Zoals jullie weten kan het er dit jaar anders uitzien door het Corona virus, brrrr... Wij zullen onze uiterste
best doen om alles normaal te laten verlopen en zoals aaaaltijd zo leuk mogelijk te maken, dit lukt
ZEKER! 

Op de volgende pagina zie je de data voor het eerste deel van het jaar, inclusief onze startdag. Hier zijn
jullie allemaal van harte welkom om jullie in te schrijven, je hemd te pimpen, wafels te eten, nieuwe
vriendinnen te maken, toneeltje kijken en je innerlijke heldin naar boven te halen. 

Nodig zeker al je vriendinnen uit om deze dag extra leuk te maken! Vergeet  jullie korte broek/rok en je
mooie hemd niet aan te doen!  

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Lieeeeeeeveeeeeee groetjes van leidster nummer een, leidster nummer twee en leidster nummer drie

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

    ROODROOD
    KAPJESKAPJES
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Data:                 

20/09: STARTMIS, STARTDAG
Vandaag begint on werkjaar, om 10u45 kunnen jullie naar onze beroemde startmis komen aan de kerk
Ten Bos. Onze startdag begint om 13u30 op ons eigen terrein!  Tot dan! 

27/09: 
Een leidster is ontvoerd! Komen jullie ons helpen om haar te bevrijden en terug naar Belgie te halen???? 
Veel succes superspionnen!

11/10: 
Deze keer mag je je creatieve brein meenemen , want we gaan knutselen! Schilderkleren niet vergeten…. 

23/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Vandaag is het geen activiteit maaaaaar vergeet niet je hemd aan te doen naar school, want vandaag
vieren wij de dag van de jeugdbeweging. 

Pronk maar eens bij je vriendinnen met je mooie blauwe hemd <3 

25/10:  SPECIALE ACTIVITEIT
Dit jaar gaat schaatsen niet door, maar we beloven je dat het een speciale activiteit wordt! Meer info
volgt…..

30/10-1/11: HERFSTKAMP
We gaan op herfstkamp!  Joepieeeee   Dit weekend vieren we Halloween en ook de verjaardag van een
Special guest! SPANNEUND 

15/11: 
Warme kleren aan, want deze keer spelen we in het bos! Ravotten maar!

 29/11: 
Doe je PYJAMA onder je hemd aan, want we houden een sleepover overdag! ZZZzzzzzz ZZZZzzzzz,
slaapwel! 
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Geen foto van de
leiding, maar wel van

onze huisdieren...
Schattig he? 



Dag liefste tiptoppers!! 

Het nieuwe KSA jaar kan eindelijk terug van start gaan, na zo lang wachten… 
Ik hoop dat jullie toch een beetje kunnen genieten hebben van deze speciale vakantie? We kijken er al
naar uit om al jullie verhalen te horen. 

Vorig jaar was het een speciaal jaar door Corona maar dit jaar zal het weer heel speciaal worden. Maar
niet getreurd, we mogen weer zondag Ksa geven! JOEPIEJEEJJ!!  

Eerst eens over ons jaarthema... het jaarthema is “Schouders eronder”

Wat wil dit nu zeggen? We geven een groot applaus aan iedereen die in de ksa zit, zowel leiding als
gastjes en iedereen die ons helpt om onze ksa recht te houden! DANKU, DANKU, DANKU!   

Oke oke oke en nu het spannendste van allemaal... Wie is jullie leiding?  

Leiding nummer 1:
Dag liefste Tiptoppers, Ik ben ……. , op 11 oktober word ik 21 jaar.  Dit is mijn 6de jaar leiding al bij Ksa
Roo en ik heb er nog steeds geen spijt van. Mijn lievelingseten is natuurlijk een Joshipak van de Lekpot. Ik
studeer Orthopedagogie aan Hogent en zit ook op kot in Gent.  Ik heb ook een broer die mij soms een
beetje kan plagen! :p 

En al een ideetje wie ik ben? Hoho spannend! Tot snel!

Leiding nummer 2:  Hellow hellow liefste Tiptoppers  It’s me, één van jullie nieuwe leidsters voor het
komende jaar JOEPIE! Maar wie ben ik nu eigenlijk? Wel wel wel ik zal jullie een paar tips geven. 
Ik ben 17 jaar oud. Mijn hobby’s zijn KSA NATUURLIJK! Ik ga ook heel graag iets gaan drinken met leuk
gezelschap en hier en daar sport ik eens en dat is het zo een beetje. Ik studeer Economie Moderne Talen
in het 6de middelbaar op de school DVM Humaniora in Aalst. Ik start nu aan mijn 12de jaar KSA! Ik eet
heel graag pizza, frietjes, lasagne hmmmm superlekker allemaal. Ik geef nu mijn tweede jaar leiding. 

Zo zo, dat zijn al een paar tips die ik jullie hier geef om mij een beetje beter te leren kennen. Hopelijk zie
ik jullie allemaal op de startdag zodat we nog betere vriendinnen kunnen worden! Doei doei lieve
meisjes! Xoxo 

Leiding nummer 3: Dag allerliefste tiptoppers!! Hier ben ik dan 1 van jullie leuke leidsters maar wie ben
ik dan?! 
Ik ben 17 jaar en geef mijn tweede jaar leiding! Mijn hobby’s zijn waterballet en NATUURLIJK ksa! Ik zit nu
in het laatste jaar economie moderne talen op Dvm humaniora. Ik zit al sinds de leeuwtjes in de ksa dus
dat is al 12 jaar. Wauw nu ik het zo zie is dat al heel lang!! Mijn lievelingseten is macaroni maar frietjes
met vol au vent gaan er zeker ook altijd in. Hihi . 

Weten jullie al wie ik ben? Nee, kom dan zeker naar de startdag en jullie vriendinnetjes mogen natuurlijk
ook altijd meekomen hè!!

Bye bye xoxo

    TIPTIP
    TOPPERSTOPPERS
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Laat jullie mama’s en papa’s deze data allemaal in de agenda schrijven zodat jullie geen enkele activiteit
missen!!!  

Datums  

Zondag 20/09 
Om 10u45 zal er een startmis zijn in de kerk Ten Bos  in Erembodegem. Nadien spreken we af om 13u30
tot 17u af op ons KSA heem. Kom zeker verkleed naar ksa als superheld! 

Zondag 27/09
Het wordt een mysterieuze dag vandaag want wie, oh, wie zit er allemaal in de tiptoppers? We gaan
vandaag elkaar een beetje leren kennen door leuke spelletjes.  

Zondag 11/10
Jaja, 11 oktober is één van jullie leiding jarig! We gaan verrassingspelletjes spelen en misschien wel een
klein feestje houden? Tot dan !! Neem zeker jullie goed humeur mee en jullie feestoutfit!   

Vrijdag 23/10
Het is DAG VAN DE JEUGDBEWEGING.  Op de mark van Aalst kan je overheerlijke koffiekoeken gaan
smullen (als dit doorgaat) maar wat we wel zeker zijn… is dat we een hele dag in onze KSA outfit naar
school kunnen gaan! Hemd, sjaaltje, Ksa T-shirt, shortje of rokje! 

Zondag 25/10 
Normaal gaan we schaatsen maar nu wordt dit vervangen door een speciale activiteit! Hoho, spannend!
Meer info zal je nog krijgen. 

Vrijdag tot zondag 6/11 tot 8/11 
HERFSTKAMP!!! Samen een weekendje weg. Een heel weekend vol spelletjes en feestjes! We kijken er al
naar uit!! Verdere info zal je nog krijgen.  

Zondag 15/11
Trek jullie vuilste schoenen aan want vandaag gaan we naar het bos. Neem jullie verrekijker mee om de
diertjes die in het bos lopen te spotten.  

Zondag 29/11
Vandaag gaan we onze handen vuil maken met glitters en verf wwwaaaaannttt we gaan knutselen!
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Dag lieve jimmerkes

Hier spreekt jullie nieuwe en super coole leiding!!! MAAARRR wie wij zijn, is nog een groot geheim :o We
kunnen jullie wel al zeggen dat jullie zeker niet teleurgesteld zullen zijn, want wij zijn namelijk supertof 😉

Het jaarthema van dit werkjaar is SCHOUDERS ERONDER, maarrr wat betekend dat nu weeral?
Nee, het gaat niet over het feit dat jullie dit jaar op kamp de sjelter mogen sjorren en jullie je schouders
zullen moeten gebruiken om de balken te verplaatsen (zoals je ziet heeft jullie nieuwe leiding ook een
fantastisch gevoel voor humor). Het gaat over hoe hard iedereen zich inzet voor KSA! En dan hebben we
het ook echt over IEDEREEN, want zonder mama’s, papa’s en gastjes zou ksa natuurlijk niet bestaan! 
Dus even applaus voor jezelf want zonder jullie zou KSA er niet zijn. En om het jaarthema extra te eren
gaan jullie natuurlijk naar elke vergadering komen eh dit jaar meisjes :p 

Om jullie nog een beetje extra te pesten met het feit dat jullie nog niet mogen weten wie wij zijn hebben
we nog een mooi gedichtje geschreven voor jullie.

Yow jim
Jullie weten niet wie wij zijn
Dat vinden jullie vast niet zo fijn
Maar ja wat kunnen we zeggen? Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn
Eén iets kunnen we al prijsgeven
Wij bruisen van het leven!
Oke oke, we kunnen wel nog 1 iets zeggen
Zonder onze identiteit bloot te leggen
Wij slapen graag op rare plaatsen
Sowieso zouden we het ook kunnen tijdens het schaatsen
Zo, nu weten jullie al iets meer
We spreken jullie wel nog eens, tot de volgende keer!
Oh nee wacht het is nog niet gedaan
1 iemand van ons eet graag banaan
De andere niet zo
We always go with the flow
Wie zeer oplettend leest, weet al met hoe veel leiding we zullen staan
We kijken ook graag naar de maan

Nu is ons rijmpje echt gedaan!
Dikke kusjes anoniempje en anoniempje xoxo

    JIMJIM
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DATA
En dan is het nu tijd voor het belangrijkste stukje van de tons….. DE DATAAAAA

4/10/2020 
WANDELQUIZ
Op deze activiteit gaan we niet enkel onze benen trainen door te wandelen, maar ook ons brein door
lekker te quizzen. Dus voor jullie vertrek mogen jullie beiden al opwarmen!

18/10/2020
MOLSPEL
Waarschijnlijk kennen jullie allemaal het programma de mol wel, maar voor diegenen die het niet kennen
effe een snelle uitleg. Het concept is dus dat jullie allemaal samen groepsopdrachten moeten vervullen
maar dat er 1 anonieme saboteur tussen zit. WIE O WIEEE ZAL DE MOL ZIJN?

23/10/2020
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Yeeesss!!!! Onze favoriete dag van het hele jaar!!!! Jullie doen vandaag natuurlijk allemaal jullie hemd aan
naar school vandaag! En als er dit jaar koffiekoeken uitgedeeld worden op de grote markt zien we jullie
daar ook graag natuurlijk!

25/10/2020
IETS ANDERS DAN SCHAATSEN
Normaal zouden we op deze activiteit gaan schaatsen, maar dit jaar hebben we besloten om eens iets
anders te doen, maar wat geven we nog niet prijs. Als jullie willen weten wat we gaan doen zullen jullie
dus moeten komen, maar we kunnen nu al zeggen dat jullie zeker en vast niet teleurgesteld zullen zijn.

6/11/2020 - 8/11/2020
HERFSTKAMP
Een weekend gevuld met spel en plezier, wie zegt daar nu neen tegen? Exact, niemand! Dus we
verwachten jullie daar allemaal!

22/11/2020
MINI PARTY MAXI PRET
De titel van deze activiteit zegt het al, vandaag organiseren we een mini party maar gaan we maximaal
plezier maken! Wat kan je verwachten? Drankjes, hapjes, dansjes en natuurlijk kei leuke
partygameesssssssss
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Dag aaaallerliefste simmers!!

Jullie superheldleidsters hier! We zouden jullie zooooo graag vanalles vertellen over onze zomer en wat
we met jullie willen doen dit werkjaar maar helaas,… jullie mogen nog niet weten wie wij zijn. We kunnen
wel al verklappen dat jullie per toeval net de 3 leukste leidsters van de hele KSA hebben gekregen,
gelukzakken!

Hoe dan ook, paniek is niet nodig! Aangezien ons thema van onze fantastische startdag ‘superheldinnen’
is, waren wij uiteraard genoodzaakt een paar knappe superheldinnen in te huren om ons te helpen op
deze bijzondere dag. Voor een extra fooi en een pintje waren deze lieve dames bereid om vandaag ook
even langs te komen om jullie concreet wat meer info te geven zodat wij dat niet meer moeten doen.
Mooie oplossing, al zeggen we het zelf!

    SIMSIM
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Heey simmers! Hoe was jullie corona-zomer? Ik ben heel blij dat KSA Roo een echte superheldendag organiseert.

Maar eigenlijk is het echte KSA thema dit jaar: ‘schouders eronder!’

Voor jullie als simmers is dat wel al een heel toepasselijk thema! Jullie

helpen namelijk al een beetje mee om de KSA te helpen en te

organiseren! Dit jaar wordt dat eens extra in de verf gezet! Merci simmeeeeeerrrrsssss!

Ik ben corona echt beu hoor! Gelukkig

kunnen jullie activiteiten doorgaan! 

Jullie leidsters hebben vanalles op de

planning staan om er een FAN-TAS-

TISCH jaar van te maken!!

Ik ben hier om jullie een paar tipjes te geven over jullienieuwe suuuuper mega ongelofelijk toffe leidsters: 

Tip 1: jullie eerste leidster ligt eeecht heel graag in een
hangmat! 

Tip 2: jullie tweede leidster is een echt hardcore chefke!

  Tip 3: jullie derde leidster vindt dropping één van deleukste KSA activiteiten!
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Zondag 20/09: Eén van de mooiste momenten van het jaar, onze startdag! Bijhorende
startmis is het tweede mooiste van het jaar! Allen daarheen! 

Zondag 4/10: Nu jullie eindelijk simmers zijn gaan we het jaar invliegen met een
prachtige overgang naar een nog prachtigere groep! 

Zondag 18/10: We gaan het gaan uithangen in Aalst! Rendez-vous à Aloste voor een
crazy stadspel ! 

Vrijdag 23/10: Na startmis nog een heel mooi moment, de dag waar we allemaal naar
uitkijken. De dag waarop we allemaal in ons element zijn, de dag waarop wij in de
spotlights staan. De dag van de jeugdbeweging! De enige dag waarop een uniform op
school cool is, #yeah.

Zondag 25/10: Wederom gaan we op verplaatsing, naar waar en waarom is een
verrassing aaaaa! Pronostiekjes zijn always welkom! 

Vrijdag 6/11- zondag 8/11: hi ha hoe herfstkaaaamppp! 

Zondag 22/11: Vandaag gaan jullie moeten ontsnappen uit een aartsmoeilijke
escaperoom om jullie prooien voor dit jaar te kunnen vangen! Breng je verstand en de
naam van de heetste prooi van Oost- Vlaanderen mee! 



HALLLOOO LIEFSTE KIMMERS!!!!!!!!HALLLOOO LIEFSTE KIMMERS!!!!!!!!    
Wij zijn zooooooo enthousiast om het nieuwe jaar te beginnen & dat ook met een spik splinternieuweWij zijn zooooooo enthousiast om het nieuwe jaar te beginnen & dat ook met een spik splinternieuwe
groep. We gaan een jaar tegemoet vol avontuur maar ook vooral veel plezier. Dit jaar is zowel een jaar alsgroep. We gaan een jaar tegemoet vol avontuur maar ook vooral veel plezier. Dit jaar is zowel een jaar als
gastje maar toch ook eentje om al kennis te maken met het leiding zijn. Ook heel belangrijk is dat onzegastje maar toch ook eentje om al kennis te maken met het leiding zijn. Ook heel belangrijk is dat onze
activiteiten deze keer niet meer door gaan op zondag maar op zaterdagavond! Wat er natuurlijk vooractiviteiten deze keer niet meer door gaan op zondag maar op zaterdagavond! Wat er natuurlijk voor
zorgt dat we veel leuke dingen kunnen doen samen. Naast activiteiten met onze eigen groep zullen wezorgt dat we veel leuke dingen kunnen doen samen. Naast activiteiten met onze eigen groep zullen we
ook 2x op de maand een activiteit hebben samen met de leiding. Hoe deze zullen verlopen zullen jullieook 2x op de maand een activiteit hebben samen met de leiding. Hoe deze zullen verlopen zullen jullie
dan wel ontdekken!dan wel ontdekken!

Tijdens het jaar zullen we naast superleuke avonturen ook educatieve activiteiten houden waarbij jullieTijdens het jaar zullen we naast superleuke avonturen ook educatieve activiteiten houden waarbij jullie
meer te weten komen over wat leidster zijn in houdt. Ook gaan we jullie opkweken als echtemeer te weten komen over wat leidster zijn in houdt. Ook gaan we jullie opkweken als echte
werkmensen door jullie al een beetje te laten helpen tijdens de evenementen. Wij hebben al een helewerkmensen door jullie al een beetje te laten helpen tijdens de evenementen. Wij hebben al een hele
volle kalender voor jullie gepland en hopen dan ook dat we jullie op elke activiteit talrijk aanwezig zullenvolle kalender voor jullie gepland en hopen dan ook dat we jullie op elke activiteit talrijk aanwezig zullen
zijn! Ik zou al een paar hints kunnen geven wat we allemaal al in petto hebben voor jullie maar dan zouzijn! Ik zou al een paar hints kunnen geven wat we allemaal al in petto hebben voor jullie maar dan zou
het geen verrassing meer zijn ;) het geen verrassing meer zijn ;) 

Wij kennen jullie natuurlijk al, maar jullie kennen ons nog niet ;) Daarom vinden jullie hieronder enkeleWij kennen jullie natuurlijk al, maar jullie kennen ons nog niet ;) Daarom vinden jullie hieronder enkele
leuke weetjes over ons en ook fantastische schattige foto’s (al zeggen we het zelf).   leuke weetjes over ons en ook fantastische schattige foto’s (al zeggen we het zelf).   

Baby 1Baby 1

-  Ik kijk heel graag naar hallmarkt films-  Ik kijk heel graag naar hallmarkt films
- Ik eet heel graag, maar dan ook echt heel graag. Daarom is mijn favoriete quote ook: Joey doesnt share- Ik eet heel graag, maar dan ook echt heel graag. Daarom is mijn favoriete quote ook: Joey doesnt share
food! food! 
-  Heeft hoogtevrees-  Heeft hoogtevrees
-  Mijn ideaal vakantie is: zon, zee, strand en eten -  Mijn ideaal vakantie is: zon, zee, strand en eten 

Baby 2 Baby 2 

                                                                                                                                                  -  Als er een ding is dat ik heel mijn leven zou kunnen eten, dan-  Als er een ding is dat ik heel mijn leven zou kunnen eten, dan
isis          
                                                                                                                                                        dat macaroni!dat macaroni!

                                                                                                                                      -  Ik draag normaal gezien een bril maar zet die eigenlijk nooit op-  Ik draag normaal gezien een bril maar zet die eigenlijk nooit op
#blind#blind

                                                                                                                                                -  Mijn kat is af en toe mijn snoezel maatje en slaapt daarom-  Mijn kat is af en toe mijn snoezel maatje en slaapt daarom
soms in mijn bed! soms in mijn bed! 

    KIMKIM
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Goed, genoeg weetjes over ons! Nu gaan we over naar het belangrijkste van het belangrijkste! DE DATA!

20 september: 
STARTDAG, WIE O WIE is je leiding!
Kom het te weten in een razend spannend stad spel #kimpossible

3 oktober:
Heb jij je altijd al afgevraagd of die Carlinde nu echt zo een strenge leidster is, wel je komt het vandaag te
weten!

24 oktober: 
Wat is een gepaste houding als leidster, hoe maak ik een spel, hoe begin ik aan een evenement te
organiseren. Allemaal vragen waar wij het antwoord op hebben!

6-7-8 november: 
Herfstkamp!

21 november: 
Op deze mooie herfstavond hebben we een escaperoom gepland! 

TOT SNEL,TOT SNEL,
LIEFSLIEFS
Jullie geheime leidsters
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    GROETJESGROETJES
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De leiding kijkt uit naar een nieuw jaar boordevol leuke spelletjes met jullie! Tot binnenkort KSA'sters! 

GROETJESGROETJES

De
leiding



    TERUGTERUG
    BLIKKENBLIKKEN
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Nog even terugblikken naar ons leuk zomerkamp van 2020:



    WOORDWOORD
    ZOEKERZOEKER    Vind jij alle KSA-woorden? Zoeken maar!
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    KLEURENKLEUREN
    MAAR!MAAR!        

Deze coole superheldin is haar kleur verloren.. 
Maak jij haar opnieuw wat kleurrijker? 
(Tip: houd je blad horizontaal)
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