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ZONDAG
12/09 ACTIVITEIT -12

ZONDAG
03/10 ACTIVITEIT -12

ZONDAG
17/10 ACTIVITEIT -12

VRIJDAG
22/10

DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING

14u - 17u

14u - 17u

14u - 17u

14u - 17u

DE HELE DAG!
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ZONDAG
05/09 STARTDAG 13u30 - 17u

ZATERDAG
18/09

ACTIVITEIT 
KIM & +16 Uur volgt

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

ZATERDAG
04/09 CAFÉ ROO Vanaf 14u30

ZATERDAG
09/10 ACTIVITEIT KIM Uur volgt

ACTIVITEIT +12ZONDAG
19/09

ZONDAG 
24/10 14u - 17uSPECIALE ACTIVITEIT 

-12 & +12



ZONDAG 
21/11 ACTIVITEIT +12 14u - 17u
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ZATERDAG
20/11 Uur volgt

ZONDAG
31/10 ACTIVITEIT +12 14u - 17u

ZONDAG 
14/11 ACTIVITEIT -12 14u - 17u

VRIJDAG - ZONDAG
05/11 - 07/11

HERFSTKAMP Meer info volgt

ZATERDAG
30/10

ACTIVITEIT 
KIM & +16 Uur volgt

ZONDAG 
28/11 ACTIVITEIT

 -12 & KIM
14u - 17u

ACTIVITEIT 
KIM & +16 
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De zomer is voorbijgevlogen en het is weer tijd om naar school te gaan, maar wat hebben we ons toch
goed geamuseerd op kamp! Het hoogtepunt van de hele zomer! Tien dagen lang verbleven we in het
kleinste dorpje van België waar de weergoden allerlei weersomstandigheden voor ons in petto  hadden:
van een stralend zonnetje tot gietende regen. Nu het nieuwe schooljaar voor de deur staat, betekent dit
ook dat een nieuw KSA-werkjaar eraan komt. Jeeeej! De leidsters zijn helemaal klaar om er terug in te
vliegen, hopelijk jullie ook!

Nieuwe werking
Een nieuw werkjaar brengt een paar verandering met zich mee. We nemen afscheid van enkele leidsters
en verwelkomen een paar nieuwe leidsters binnen onze KSA.

We nemen dit jaar afscheid van enkele vaste waarden binnen onze KSA. Tot ziens Julie (na 3 jaar leiding),
Janis (na 4 jaar leiding), Matti (na 6 jaar leiding), Lieselot (na 6 jaar leiding), Tia (na 6 jaar leiding) en Naomi  
(na 6 jaar leiding waarvan drie jaar als hoofdleiding). Een dikke, dikke, dikke merci voor alle jaren inzet!
We gaan ze missen maar ik ben vrij zeker dat deze toppers nog regelmatig gaan passeren op ons KSA-
terrein.

We verwelkom dit jaar maar liefst 4 nieuwe gezichten. Welkom Elise, Jasmijn, Marie en Mirthe! We zijn blij
dat jullie voortaan deel zijn van onze leidingsploeg.

Voor al jullie vragen groot of klein over KSA kunnen jullie steeds terecht bij de hoofdleiding. We namen
dit jaar helaas afscheid van onze hoofdleidster Naomi. Na twee jaar samen hoofdleiding te zijn met haar
ga ik, Carlinde, het een jaartje alleen voor mijn rekening nemen. 

Startweekend 4 en 5 september
Café Roo: 4 september
Ons gekend evenement ’T Varken kan dit jaar nog niet doorgaan, maar we hebben een leuk alternatief
gevonden, namelijk “Café ROO”. De plek om gezellig iets te komen drinken, te kubben, deel te nemen aan
onze tombola, te ontdekken welke leidster bij welke groep staat en de kampfoto’s en aftermovie van
kamp voor het eerst te bewonderen. Niet te missen dus!
Allen welkom vanaf 14u30 op ons heem (Hogeweg 96, Erembodegem) om zo het nieuwe werkjaar met
een knaller in te zetten.

Startdag: 5 september 
Alle meisjes van 6 tot 17 jaar zijn welkom op startdag! Overtuig zeker nog wat vriendinnetjes om te
komen meespelen op deze mooie zondag! Het thema van dit jaar is ‘circus’! Ontdek of jouw leidster een
lenige acrobaat of toch eerder een gekke clown is. Op het einde van de dag kunnen jullie smullen van 
 wafels gebakken door de Sim. De startdag vindt plaats van 13u30-17u op ons heem. 

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 op onze startdag 5 september. Vond je het super tof? Dan kan je de
volgende activiteiten opnieuw komen. Leuk toch?
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Wanneer je hebt beslist om in KSA Roo te komen is er wel één ding erg belangrijk: inschrijven! Om je te
kunnen verzekeren op onze activiteiten is het noodzakelijk dat iedereen is ingeschreven. Iedereen mag
zeker eens komen proberen en omdat het voor sommige kindjes niet meteen beslist is of ze graag willen
blijven 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 wachttijden op de startdag te vermijden kan je je al inschrijven via onze website. Indien je niet de
mogelijkheden zou hebben om je dochter online in te schrijven zijn er nog steeds papieren versies
aanwezig op het heem! Die dienen dan op het moment zelf volledig ingevuld te worden. We kunnen de
papieren natuurlijk samen invullen.

Inschrijven kost 40 euro en is geldig voor 1 jaar. Naast het lidgeld vragen we jullie ook om het
inschrijvingsformulier en de medische fiche in te vullen. 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 indien nodig.

Wil je de inschrijving graag mondeling bespreken met een leidster of ondervind je problemen bij het
inschrijven? Dan kan je ons steeds contacteren op het e-mailadres ksarooerembodegem@outlook.com,
eens bellen naar de hoofdleidster: 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.

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 KSA-
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 of online via deze
bestellink: https://forms.gle/2SNJY72cp6fVVvLX7 . Deze link kunt u ook terug vinden op onze website.
Indien jullie vragen hebben over de verkoop, kunt u altijd terecht op de activiteiten bij Elise (-12) of Eline
(+12).

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 website en via onze Facebookpagina KSA Roo
Erembodegem. Telefonisch contact is ook steeds mogelijk voor dringende problemen. 

Uit-pas
KSA Roo past mee! Het UITpas-systeem is al jaren een gevestigde waarde binnen het Aalsters
ontspanningsleven en ook wij nemen hieraan deel. Dat houdt in 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!

mailto:ksarooerembodegem@outlook.com
https://forms.gle/2SNJY72cp6fVVvLX7
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Speciale activiteit zondag 24 oktober
De feestdag der feestdagen ‘Dag van de jeugdbeweging’ is vrijdag 22 oktober. Trek zeker je hemd aan om  
naar school te gaan en toon zo dat je een stoere KSA’ster bent. Deze dag mogen we niet zomaar voorbij
laten gaan, daarom organiseren we zondag 24 oktober een iets specialere activiteit. Wat we gaan doen
blijft nog even geheim, maar ik kan jullie alvast zeggen dat de -12 en +12 apart op pad gaat en er een
inschrijvingslink zal volgen voor deze superleuke activiteit.

Herfstkamp: 4 -7 november
In het najaar gaan we elk jaar op kamp tijdens de herfstvakantie. Bij wijze van voorsmaakje proeven we al
eens van het kampgebeuren op een driedaags kampje. De leidsters brengen jullie graag een bezoekje
om wat meer uitleg hierover te geven en in te schrijven. De concrete gegevens zullen jullie via mail
doorgestuurd krijgen en zal je binnenkort op onze website kunnen terug vinden. 

We zijn er! 
Het eerste bondsartikel van het jaar zit erop. Jullie krijgen in de groepsartikels, die terug te vinden zijn op
de volgende pagina's, meer gedetailleerde uitleg over komende activiteiten, veel leesplezier gewenst!

Mochten er nog bijkomende vragen zijn na het verwerken van al deze nieuwe informatie kunnen jullie
steeds bij mij, de hoofdleidster, terecht.

KSA-groeten

 Carlinde
 (0470858614)



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? Plaats je bestelling via het volgende formulier: https://forms.gle/2SNJY72cp6fVVvLX7 .
 Je krijgt dan een bevestigingsmail met meer informatie over je bestelling!

Betaling gebeurt via overschrijving naar BE07 7775 9413 3766

Indien er nog vragen zijn mag je altijd Elise (-12) of Eline (+12) aanspreken of een mailtje sturen naar
ksarooerembodegem@outlook.com.  

 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

€1,20

Heb jij onze KSA Roo-badge al? Bestel hem nu en hang hem op je hemd! Zo weet iedereen dat jij lid bent van de
beste KSA van 't land!  

https://forms.gle/2SNJY72cp6fVVvLX7?fbclid=IwAR1jm_Mznaow9aiwuJtDywMYeih1Af64LNjpK4dU_7zFwymyEt3iI6hWP7w


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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Spelenderwijs krijgen kinderen en jongeren de kans om zich te ontplooien bij KSA. Mede door interactie
en samenwerking met anderen leren ze over zichzelf en over de wereld rondom hen. Als KSA’er ga je elke
uitdaging spelenderwijs aan. Daar bovenop hebben de kinderen en jongeren bij KSA massa’s plezier. 

Spelen was vorig jaar meer dan ooit een uitdaging. KSA-leiding toonde veel flexibiliteit en creativiteit. Ze
pasten zich aan naar het online kader waarin gespeeld moest worden. Daar was en is er enkel maar
sterke bewondering voor en ook dit jaar zal hun creativiteit blijven floreren zowel online als offline. Als
KSA zetten we opnieuw het buitenspelen extra in de verf. Want waar kunnen we ons beter uitleven dan
buiten?  

Verder staat bij KSA leeftijdsgericht werken centraal en dat is best wel uniek. De leeftijdsgebonden
aanpak weerspiegelt de verscheidenheid aan activiteiten. Door onze groepen leeftijdsgericht te
organiseren krijgen alle kinderen en jongeren spelletjes, uitdagingen en begeleiding op maat. Van het
fantasievol spelen voor de kleintjes tot het uitdagend spel voor de ouderen. Voor elk is er wat wils bij
KSA. 

Spelen is ook vertellen over ridders en prinsessen en dromen over piraten en rovers. Met een sterk
verhalend kader dat jong en oud tijdloos prikkelt, ontpopt elke activiteit zich tot een grenzeloze
fantasiewereld. Samen worden de zotste dingen ontdekt en gekste monsters verslaan. 

Daarnaast worden er verschillende waarden en normen meegegeven tijdens het spelen. Eén van de
belangrijkste waarden is respect. Respect voor het spel, de spelregels en de spelmakers. Respect voor
jezelf, de anderen en de omgeving. KSA’ers zijn zich bewust van de omgeving waarin ze spelen en tonen
daarvoor te allen tijde respect.  
 
Als laatste benadrukt KSA dat spelen een basisrecht is voor elk kind. Het recht op échte vrije tijd en de
daarbij horende speelruimte. KSA biedt die speelruimte en de nodige omkadering aan heel wat kinderen
of jongeren over heel Vlaanderen. Er wordt rekening gehouden met de draagkracht van elke groep om
optimaal spelplezier te garanderen. Zo creëren we bij KSA een plek voor iedereen om te spelen. 

Laat het duidelijk zijn dat spelen echt dé troef is van KSA! 

 

    JAARJAAR
    THEMATHEMA
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Dag allerliefste, coolste, leukste leeuwtjes,

Hopelijk hebben jullie genoten van jullie kamp! En kijken jullie er naar uit
om weer een leuk jaar te beleven met jullie nieuwe leidsters. Wij kijken er
alvast naar uit! Jullie zijn waarschijnlijk benieuwd wie wij zijn... RARARA...

Daarom beginnen we al met een klein spelletje: WIE IS DE LEIDSTER?
Jullie eerste leidster begint aan haar derde jaar als leiding en is 17 jaar. Ze
is net afgestudeerd in het middelbaar en gaat nu verder studeren voor juf
in het lager onderwijs. Ze heeft blond haar en een bril. In haar vrije tijd
doet ze aan waterballet. En ze kijkt er heel hard naar uit om aan jullie
leiding te geven!

Jullie tweede leidster begint aan haar eerste jaar als leiding en is ook 17
jaar. Zij gaat nu naar het zesde middelbaar in het Lyceum en studeert
Humane Wetenschappen. In haar vrije tijd gaat ze soms wandelen en
lopen. Daarnaast is ze ook graag creatief bezig. Ze heeft net zoals de eerste
leidster ook blond haar en kijkt er ook heel hard naar uit om met jullie een
leuk jaar aan te gaan!

Jullie laatste leidster begint aan haar vierde jaar als leiding en is 19 jaar
oud. Zij studeert voor leerkracht in het kleuteronderwijs. In de vakanties
houdt ze zich bezig met speelpleinwerking. Ze heeft bruin haar en draagt
soms een bril. En ze is echt super benieuwd naar het komende jaar als
jullie leidster.

Aan alle nieuwe leeuwtjes: Het is normaal dat jullie nog niet weten wie
jullie leidsters zijn maar dat zal je ontdekken tijdens ons Startweekend! Aan
alle leeuwtjes die al een jaartje bij ons zijn neem zeker al jouw
vriendinnetjes mee!

En dan is het nu tijd voor iets zeer belangrijk. Neem jullie agenda maar
alvast en schrijf deze DATA er maar al in!
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DATA: 

5 september: STARTDAG!! Neem zeker al jullie vriendinnetjes mee en toon
ze hoe leuk de KSA is.

12 september: kennismaking spelletjes om jullie allemaal goed te leren
kennen.
 
3 oktober: Doe allemaal maar jullie mooiste cowboyoutfit aan, want
vandaag worden jullie een echte cowboy! YEEHAA

17 oktober: trek allemaal maar jullie regenlaarzen aan en een dikke jas
want we spelen vandaag een super leuk bosspel.

22 oktober: vandaag is het een zeer belangrijke dag, want het is DAG VAN
DE JEUGDBEWEGING. Doe maar allemaal jullie hemd aan om naar school
te gaan en laat maar zien dat wij de leukste KSA zijn!

24 oktober: Vandaag spelen we 1 groot spel met ALLE meisjes van de KSA.
Dus laat maar zien hoe flink dat de leeuwtjes zijn. 

5-7 november: HERFSTKAAAMP, in dit weekend gaan we voor de eerste
keer met heel de groep op kamp en gaan we heel veel leuke spelletjes
spelen. Wat je zeker niet mag vergeten is jullie leukste halloween outfit!

14 november: hopelijk zijn jullie vandaag creatief, want we gaan knutselen!! 

28 november: Wie is het slimste leeuwtje? Dat komen we vandaag te weten
in onze SUPERMEGACOOLELEEUWTJESQUIZ!!!

               

kusjes,
van jullie mysterieuze leiding



Hellooooo liefste Roodkappies!!!

Het is weer eens tijd voor de Tons! Hopelijk hebben jullie evenveel zin in het nieuwe
KSA-jaar als ons! Afgelopen jaar hebben jullie natuurlijk al heel veel leuke activiteiten
gehad met jullie oude leidsters, maar dit jaar worden de activiteiten nog leuker!
Joepieeeeeee ;)! 

Zijn jullie ook al zo benieuwd? Wel, we zullen jullie al vertellen wat de activiteiten voor
de komende maanden inhouden. 

We gaan eens een super spannend bosspel spelen, gecombineerd met een zoektocht.
Spanneeeeend... Ook gaan we samen eens iets heel moois knutselen en een quizje kan
natuurlijk ook niet ontbreken! Ook een ruiltocht , verkleedactiviteit en dansactiviteit
komen zeker aan bod. Superleuke vooruitzichten dus!!

Jullie leiding heeft alleszins superveel zin om er met jullie een topjaar van te maken!
Maar met leuke leiding, leuke activiteiten en enthousiaste kindjes kan het natuurlijk niet
anders! 

Maar voordat al deze activiteiten aan bod komen, is het natuurlijk eerst tijd voor
Startweekend. Op de eerste dag van dit weekend (zaterdag) houden we Café Roo. Dan
kan je iets lekkers komen drinken met je mama en/of papa. De tweede dag van het
Startweekend is het natuurlijk Startdag! Op deze zondag spelen we samen superleuke
spelletjes in het thema circus en we maken ook kennis met de nieuwe groep om elkaar
een beetje beter te leren kennen. 

Aan een nieuwe groep en een nieuw jaar hangt natuurlijk ook nieuwe leiding vast... Wie
jullie leiding is, blijft nog heel even geheim maar we kunnen jullie wel al wat tips geven! 
Ten eerste, we zijn twee meisjes... Ten tweede, we hebben allebei de letter 'E' in onze
naam en ten slotte hebben we allebei suuuuuperveel zin om leiding aan jullie te geven
dit jaar! 

Voila, denk maar eens goed na en wie weet ben je wel juist ;) Hopelijk hebben jullie
evenveel zin om aan een nieuw jaar te beginnen en leiding te krijgen van jullie
spiksplinternieuwe leidsters! Maar, om het even wie jullie nieuwe leiding wordt, we
gaan er samen een heel tof, leerrijk jaar van maken zodat naar de KSA komen voor
iedereen de leukste dag van de week wordt. Tot dan!!!

XXXXXXXX
De Roodkapjesleiding <3
 

    ROODROOD
    KAPJESKAPJES
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DATA:

Zaterdag en zondag 4/09 + 5/09
 

Startweekend! Café Roo en Startdag in één weekend! Bij Café Roo kan je met je mama
en papa samen iets lekkers komen drinken en op Startdag zetten we het nieuwe KSA-
jaar goed in. Samen leuke spelletjes spelen en kennis maken met de nieuwe groep! 

Zondag 12/09

Op deze activiteit gaan we samen naar het bos en spelen we een supertof bosspel met
de groep, gecombineerd met een zoektocht! En de winnaar verdient natuurlijk een
prijs, maar wat de prijs is blijft nog even een verrassing....

Zondag 03/10

Op deze dag blijven we op het heem en is het knutselactiviteit!! Haal je mooiste
knutselkunsten dus maar al boven ;)

Zondag 17/10

Vandaag is het quizdag! We spelen samen een quiz, verdeeld in twee teams. Mogen de
beste quizmasters winnen!

Zondag 24/10

Op deze dag is er een hele speciale activiteit gepland. Wat we gaan doen blijft nog even
een verrassing! Spanneeeend...

Vrijdag 5/11 - Zondag 7/11

Herfstkamp!!
Zondag 14/11

Samen op ruiltocht! Vandaag gaan we op stap in het dorp en ruilen we van deur tot
deur. En op het einde is er een beloning: alles wat we verdiend hebben tijdens de tocht
opeten, mmmmm....

Zondag 28/11

Deze activiteit is een verkleed- en dansactiviteit in één! Samen ons verkleden en
dansjes leren, niets leuker dan dat toch? :)
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    TIPTIP
    TOPPERSTOPPERS
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HELLOOW TIPTOPPERS
 

De tijd is aangebroken! Het nieuwe KSA-jaar staat namelijk weer voor de deur! Ik hoop dat jullie er zin in
hebben, want wij zijn in elk geval al heel enthousiast! Ook dit jaar hebben we weer een hoop leuke
spelletjes, uitstapjes en activiteiten voor jullie klaar staan.

De grote vraag die we nog moeten beantwoorden: Wie zal dit jaar jullie leiding zijn?
We gaan jullie nog even in spanning houden, want jammer genoeg kunnen we dit nog niet verklappen
hihi. 

We kunnen ons wel al even kort voorstellen met een lijstje van random weetjes!

Drinkt graag melk en ice tea 
Lakt haar nagels soms eens
Heeft een kat
Zit op kot
Is begonnen met kickboks
Kan jongleren met 3 ballen
Kijkt graag Grace en Frankie op Netflix
Heeft nog nooit iets gebroken
Houdt echt niet van lopen
Luistert veel muziek
Is soms bang in het donker
Is fan van Girl In red
Haar lievelingseten is spaghetti
Kijkt graag naar de sterren
Lust geen champignons

Leidster 1
Schildert graag
Heeft twee zussen
Heeft geen huisdier
Werkt bij een slagerij
Heeft geen sneakers
Heeft liever te warm dan te koud
Is begonnen vanaf de roodkapjes
Kijkt veel superheldenfilms
Vond vuil spel niet zo leuk
Haar lievelingskleur is roze
Haar lievelingseten is chocolade
Weet nog niet wat ze wilt studeren
Is geboren in 2004
Heeft al eens leiding aan jullie gegeven
Begint nu haar 10e jaar in KSA

Leidster 2:

Zo, nu weten jullie al iets meer over ons, maar het is nog even wachten voor jullie ons echt leren kennen. 
Wij zijn ook benieuwd om alles over jullie te weten te komen dus zorg dat jullie op alle activiteiten
massaal aanwezig zijn!!! 

Op de volgende pagina kunnen jullie eens kijken welke activiteiten er voor jullie gepland staan en dan
kunnen jullie die data al in jullie agenda zetten! 

Ik hoop jullie allemaal snel te ontmoeten op Café Roo en de startdag. Onthoud dat jullie ook zeker al
jullie vriendinnetjes mogen meenemen zodat we met een grote bende zijn.
Begin al maar af te tellen want we gaan erin vliegen!

Tot snel en groetekes van jullie nieuwe leiding xoxo
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DATA
En dan is het nu tijd voor het belangrijkste stukje van de tons... DE DATA

04/09/2021 
CAFÉ ROO
We starten dit jaar met Café Roo, waar jullie allemaal gezellig een drankje kunnen komen drinken. 
Als jullie al benieuwd zijn wie dit jaar jullie nieuwe leiding gaat zijn, dan kunnen jullie dit 
vandaag allemaal al te weten komen! Allen welkom vanaf 14u30. 

05/09/2021
STARTDAG
Eindelijk, de eerste activiteit van het nieuwe KSA-jaar! We maken kennis met de nieuwe leiding en de
groep en spelen supertoffe spelletjes in het thema ‘circus’. Op het einde van de dag kunnen we ook
lekker smullen van zelfgebakken wafels.

12/09/2021
BOSSPEL
Trek jullie wandelschoenen al maar aan, want we gaan naar het bos!

03/10/2021
QUIZ
Wie zal deze geweldige en o zo moeilijke quiz winnen? Warm jullie brein goed op en kom er vandaag
achter.

17/10/2021
KNUTSELACTIVITEIT
Jeej lekker creatief spelen met verf, schaar, papier, glitters en alles waar je aan kan denken!

22/10/2021
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Joepie!!!! De belangrijkste dag van het hele jaar! Op deze dag doen jullie natuurlijk allemaal jullie hemd
aan naar school. En als er dit jaar koffiekoeken uitgedeeld worden op de Grote Markt in Aalst, dan zien
we jullie daar ook graag!

24/10/2021
SPECIALE ACTIVITEIT
Normaal zouden we op deze activiteit gaan schaatsen, maar dit jaar hebben we besloten om eens iets
anders te doen. Wie wil weten wat we gaan doen, zal dus moeten komen! 

05/11/2021 - 07/11/2021
HERFSTKAMP
Meer informatie volgt nog, maar we kunnen al zeggen dat een weekend op kamp met ons niets anders is
dan drie dagen vol met spelletjes en plezier! In deze dagen kunnen we jullie al warm maken voor het
superleuke zomerkamp.

14/11/2021
BATTLE
Vandaag spelen we niet met elkaar maar tegen elkaar! Wie van jullie is het competitiefst?

28/11/2021 
VERRASSING
Spannend!
 



    JIMJIM
Hey hallo liefste Jimmers van de wereld!
Maar zijn jullie wel de liefste Jimmers van de wereld? Dat moeten wij nog ontdekken eigenlijk. Met wij
bedoel ik jullie nieuwe leidsters. Spannend... Wie o wie zijn wij? Een klassieke voorstelling van leidster
nummer 1 gevolgd door leeftijd, aantal jaren leiding,… gaan jullie niet krijgen. Jullie zijn nu Jimmers en
dan mag het al wat moeilijker zodat jullie niet meteen doorhebben wie wij zijn hihi.

Voor we ons gaan voorstellen, hebben we nog een belangrijke vraag: "HOEVEEL ZIN HEBBEN JULLIE IN
HET NIEUWE KSA JAAR ???" Ik hoop dat jullie antwoord heeel heeel heeel heeel heeel veeel zin is. 

Welkom aan de nieuwe Jimmers! Vanaf nu behoren jullie tot de +12 binnen de KSA, olé! Dat houdt het
volgende in: nog toffere en meer uitdagenere spelletjes, eens een avondactiviteit, dropping, aan de
zangtalenten onder ons een sorry want voor de activiteiten bij de plus wordt geen liedje meer gezongen
maar voel je toch een drang om te zingen, doe maar gerust zolang het niet te vals is. 

Ook het zomerkamp gaat er een beetje anders uitzien. Misschien ga je wel voor het eerst op tweedaagse
in je leven?  Misschien ga je wel voor het eerst sjorren? Allemaal dingen die je niet mag missen! De ancien
Jimmers zullen jullie er wel door loodsen met hun Jimmerervaring. Welkom back trouwens ancien
jimmers! 

Oouh wat heb ik al zin in het zomerkamp maar eerst komen er natuurlijk nog de activiteiten tijdens het
jaar waar we elkaar beter gaan leren kennen, vriendschapsbanden versterkt worden, vuil worden, coole
bosspelen, challenges, TikTok-dansjes nadoen of zijn jullie daar al te oud of te cool voor!?

Als de coronamaatregelen het toelaten gaan we dit jaar ook weer op herfstkamp 😊  Yeeeee! Drie dagen
genieten van het kampleven om nadien terug meteen naar de schoolbanken te gaan. Hopelijk hebben
jullie tegen dan al wat leuke vrienden gemaakt als je naar een nieuwe school gaat (Vinden jullie het
spannend naar het middelbaar gaan?) of kan je terug keren naar je vriendengroep van vorig jaar. Al jullie
vriendinnetjes van school zijn ook altijd welkom op ksa hé! 😉

Vergeet zeker niet om op 22 oktober te pronken met jullie ksa hemd op dag van de jeugdbeweging! Weer
afhankelijk van de coronamaatregelen kan je misschien achter een ontbijtkoek gaan op de grote markt.
Ai ai corona mag toch echt eens gedaan gaan zijn hé zodat we weer terug zonder zorgen kunnen
genieten van ons KSA-leventje. Zo zie je maar, er staat vanalles op onze planning doorheen het jaar voor
we kunnen genieten van het zomerkamp. AAAHHH WIJ HEBBEN ER ECHT SUPER VEEL ZIN IN!!!!!!

Wisten jullie trouwens dat onze startdag dit jaar in thema circus is? Ik heb me laten vertellen dat het
thema speciaal gekozen is omdat er veel clowntjes en gekke acrobaten in de Jim zitten. Ik kan al
verklappen dat mijn medeleidster af en toe een verward clowntje is. We hebben jullie nu lang genoeg in
spanning gehouden en zullen maar beginnen met voorstelling van jullie leidsters aan de hand van enkele
talenten die we bezitten.
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Talent 1: Pro in het vangen van nootjes met de mond

Talent 3: Vanalles kunnen balanceren op haar hoofd, 
vooral verpakkingen van geitenkaas

Talent 2: In het bezit van het wereld guinness record voor het
meeste keren rond een paal draaien 

 

Le
ids
ter

nummero uno
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Nu weten jullie waarschijnlijk meteen wie we zijn 😉  Dan nu DE DATA:

4 en 5 september: startweekend
4 september: Café Roo
Allen welkom om gezellig een drankje te komen drinken op ons heem. Ontdek wie jouw leidsters zijn mocht je het
nog niet weten door onze tips en bewonder onze talenten in het echt. De kampfoto's gaan ook voor het eerst
getoond worden. Niet te missen dus!!

5 september: Startdag 
Circus @ Roo, oléé olééé! De start van het nieuwe werkjaar! Vanaf dan is 't pas echt gank!! 

19 september: Jimmer of ni!?
Vandaag gaan we jullie testen. Zijn jullie echte Jimmers of niet!? Overleef de proeven en verdien zo de tittel van
Jimmer 2021.

10 oktober: Fluitentocht 
Trek jullie laarzen maar aan want we gaan naar het bos voor een fluitentocht! 

22 oktober: dag van de jeugdbeweging
Vandaag geen KSA maar wel de moment om te showen aan iedereen dat je een trotse KSA'ster bent! Misschien tot op de
Grote Markt! 

24 oktober: Verrassingsactiviteit
Jaja, deze activiteit mag wat specialer zijn want onze feestdag, de dag van de jeugdbeweging, is net geweest. 
Meer info volgt nog! 

31 oktober: Halloween 
Haal de engste griezels in jullie naar boven want het is Halloween!!

5-7 november: Herfstkamp
Drie dagen op kamp met je crazy KSA-vriendinnen, crazy leidsters, crazy activiteiten, crazy eten, crazy mopjes, crazy
.... Dat wil je gewoon niet missen om! Je houdt er sowieso crazy herinneringen aan over!

21 november: Escape room
Kunnen jullie ontspannen? Of blijven jullie voor altijd opgesloten op KSA? Kom het ontdekken!! 

Jaja dit was het dan, het eerste Tonsartikel van het jaar! Tot snel meiden! 
 

XXX JULLIE GEKKE CLOWNLEIDSTERS XXX
Peace out!

Le
ids

ter
nummero DosTalent 1: Hoelahoeppen, gouden medaille hierin zelfs behaald

 
Talent 2: Breakdance en skankkampioen #danstalent 

 
Talent 3: Geen ritmegevoel hebben maar toch
verschillende instrumenten kunnen bespelen

 



    SIMSIM
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News
 
 

HELLO HELLO HELLO ALLERLIEFSTE SIMMERS! 
 

Hoe gaat het met jullie? Hebben jullie een beetje genoten van de zomervakantie? We hebben toch al een
FANTASTISCH zomerkamp achter de rug! Hopelijk vonden jullie het een beetje leuk want dit jaar wordt
het nog VEEL leuker! Wij kijken er alvast enorm naar uit om samen met jullie een nog coolere mast te
bouwen, of we gaan toch ons best doen! We gaan op tweedaagse, joepie! Misschien al een kleine tip:
voor ons is dat ondertussen al even geleden. . . Hopelijk volgend jaar geen wateroverlast en goed veel
zon zodat we een mooi bruin velletje krijgen! 

De zomervakantie mag dan bijna afgelopen zijn, maar wees niet getreurd want het nieuwe KSA-werkjaar
staat alweer te glimlachen naar ons! Maak je neus rood, net als een clown, voor startdag. Wij (jullie
nieuwe leiding) kunnen jullie alvast verzekeren dat het weer een jaar boordevol geweldige spelletjes en
leuke activiteiten zal zijn met natuurlijk, de kers op de taart, een mega leuk zomerkamp om nooit meer te
vergeten (en al zeker jullie doop niet hehehe!). Maar eerst natuurlijk nog ons herfstkamp, drie dagen vol
plezier! Wij voelen het hier al, het komt hier dik in orde! We staan al te popelen om er aan te beginnen! 

Al deze mooie vooruitzichten even terzijde, zoals jullie wellicht al weten zijn wij, jullie allerliefste nieuwe
leiding, nog steeds onbekend. Draag een crazy gekke bril voor de activiteit van 19/09. En net zoals alle
afgelopen jaren is het de bedoeling dat we jullie al een beetje informeren over wie wij mogelijks kunnen
zijn..... Kom het te weten aan de hand van onze mooie Bitmoji! Aanschouw onze prachtige Bitmoji's, al
zeggen we het zelf. We hebben ons best gedaan om ze zo accuraat mogelijk te maken. Zoals jullie zien
zijn we met twee om jullie te vermaken. Maar misschien tocht nog enkele tips . . . even denken . . . één
van ons twee heeft het geweldige talent om haar tenen wijd te spreiden, ja ook dit soort speciale dingen
zijn echt wel volwaardige talenten! We studeren beide aan de universiteit, het is te zeggen de ene gaat er
net aan beginnen (waarschijnlijk criminologie) en de andere gaat naar haar tweede jaar psychologie. En
dan misschien nog een laatste tip: één van ons twee heeft ook een liefje! Ziezo nu weten jullie toch al een
beetje meer over ons! Meer geven we niet vrij, anders is het ook niet meer spannend hé ;) Maar geen
paniek, jullie zullen het snel te weten komen! 

Jullie hebben het ongetwijfeld al vernomen, het thema voor de STARTDAG, BETER NOG, het
STARTWEEKEND van dit jaar is CIRCUS  geworden. Staan jullie al te springen om er achter te komen wie
jullie dit jaar zal gaan entertainen? Twijfel dan zeker niet om 4 september er al in te vliegen met een
drankje op ons heem ter gelegenheid van café ROO! Draag een Hawaii hemdje voor de activiteit van
31/10. Allen daar heen, iedereen is welkom! Santé! (check zeker nog eens het evenement op facebook ;).
Hopelijk hebben jullie er al even veel zin in als ons!

Alle gekkigheid op een stokje het is tijd voor onze voorstelling! 
Mag ik u vriendelijk vragen even tromgeroffel te maken . . . "sound effect tromgeroffel" . . . 
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DATA 
En dan nu misschien wel het aller belangrijkste, de data! Wanneer we jullie nu precies voltallig
verwachten om samen de coolste dingen te doen is . . . . .

 
ZATERDAG 04/09

JEPLA we zijn vertrokken! Vandaag is het de eerste dag van het startweekend en dat zetten we in door
samen vanaf 14u30 te klinken met een drankje naar keuze op ons heem! Hier komen jullie te weten wie

we zijn! JOEPIE!!
 

ZONDAG 05/09
Yes ladies, vandaag is het startdag! Jullie weten waarschijnlijk wel al wat dit nu juist betekent voor ons,

inderdaad goed geraden wij gaan iedereen voorzien van de allerlekkerste wafeltjes! 
 

ZONDAG 19/09
Vandaag heeft jullie favoriete leiding een mega cool stadspel voorzien. BELANGRIJK! Vergeet jullie fiets

niet want we spelen het spel in Aalst en vertrekken samen om 14u vanop het heem. 
 

ZONDAG 10/10
Pablo Escobar, misschien klinkt deze man jullie wel bekend in de oren (of dit dan een goed of slecht

teken is daar gaan we ons niet over uitspreken☻). Pablo was een Colombiaanse drugsbaron. Door zijn
wereldwijde handel in cocaïne werd hij één van de rijkste mensen ter wereld. Vandaag hebben we een

Escape Room à la Pablo Escobar! 
 

VRIJDAG 22/10
VANDAAG IS HET DAG VAN DE JEUGDBEWEGING DE MOOISTE DAG VAN HET JAAR! Jullie weten

ongetwijfeld wat jullie te doen staat, hemd aan en shinen maar! Er zullen nog enkele opdrachtjes volgen
om de dag nog leuker te maken hihi. 

 
ZONDAG 24/10

Vandaag hebben we een SPECIAL activiteit met de volledige +12! Hoe meer zielen hoe meer vreugde zeg
ik altijd! 

 
ZONDAG 31/10 

Is er Wifi in Tahiti? De vraag van vandaag! Haal het competitie beest in jezelf naar boven en bewijs ons
dat je een winnaar bent! Wie o wie zal het halen tot in de WIFINALE?? 

 
VRIJDAG 05/11 - ZONDAG 07/11

HERFSTKAMP! YES ONS ALLER EERSTE KAMP SAMEN JOEPIE! SPANNEND WIJ HEBBEN ER ZIN IN!!
 

ZONDAG 21/11
Afgelopen maandag, 15 november, was het Koningsdag en dat moet gevierd worden met een Après

koningsdagfeesjeee! We klinken op deze belangrijke Belgische feestdag en zoeken uit wie van de Sim nu
de allerbeste opvolger is voor ons koningshuis. 

 
 

Dit was het alweer voor deze tons ladies hopelijk hebben jullie er een beetje zin in, wij in ieder
geval wel! Iedereen is welkom, twijfel niet en zeker KOMEN! 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drugshandel
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Dag liefste Kimmers, onze ex-simmers!
 

Hopelijk alles goed, we starten het jaar vol goede moed!
 

Zijn jullie al bekomen van de zonnige zomer? Hopelijk gaat de volgende wat slomer!
 

De zon hebben we niet veel gezien, toch geven wij de vakantie een tien!
 

Wij vonden kamp super tof, niets dat Mesen overtrof!
 

Dit is de eerste Tons van jullie KIM-jaar, houd jullie klaar! 
 

Want het wordt mega gek, aan loco activiteiten zeker geen gebrek!
 

Wij kijken er echt naar uit, je hoort ons misschien al, we zijn kei luid!
 

Jullie weten nog niet wie wij zijn, maar geloof ons, we zijn echt fijn!
 

Onze namen komen jullie bijna te weten, maar toch vertellen we jullie hier nog niet hoe we
heten. 

 
Daarvoor zullen jullie nog even moeten wachten, tel maar zelf hoeveel nachten. 

 
Kom naar ons Café Roo op 4 september, het wordt een avond to remember. 

 
Wij maken onszelf dan bekend, ik hoop dat je ons herkent, nadien zie je ons frequent!

 
Nu zijn we het rijmen beu, salut, au revoir, adieu!

 
Of ah nee, toch nog niet! Check de volgende bladzijde om te weten wanneer je ons terug ziet! 

Groetjes van jullie leiding, hierna volgt echt onze scheiding!

    KIMKIM
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Neem voor deze bladzijde je agenda erbij, hopelijk zijn jullie allemaal vrij!

We beginnen natuurlijk in september, hier rijmt niets anders op dan gember. 

4 SEPTEMBER + 5 SEPTEMBER: STARTWEEKEND

We zien jullie graag op 4/0negen, wat een zegen! Eerst drinken we ons te pletter in watertjes met smaak,
de dag nadien hebben we met de pastoor een afspraak. Om 14u spreken we af in onze mooiste outfit,
trek een kleedje aan met een diepe split! Kortom, kleed u als een lekker ding want vandaag gaan we naar
een Miss verkiezing. Info volgt later, reken maar op een kater. 

18 SEPTEMBER: +16-ACTIVITEIT

Afspraak op ons mooie terrein, samen met (oud)leiding, echt fijn! We leren elkaar wat beter kennen, aan
de drukte zal je even moeten wennen! Wie nadien nog mee wil naar 't stad, kom met de fiets en dan gaan
we samen op pad!

9 OKTOBER: MEETING

Het wordt tijd dat we naar het serieuze overgaan, geldj verdienen gebeurt niet spontaan! Wat zullen we
dit jaar ondernemen? Een loco kamp, dat is wat we ons voornemen! Denk al eens na op voorhand, hoe
geraken we anders in het buitenland? Want ja, da's ons doel, met jullie verkoopstalent hebben we een
goed gevoel!

22 OKTOBER: FEESTDAG

DVDJEE, onze lievelingsdag jippiejippiejee! We zien jullie 's ochtends heel vroeg, voor een chocomelkske
in de kroeg! Trek je hemd zeker aan, wij zijn van de KSA, aaa skaan! 

24 OKTOBER: SPECIAAL

Je las het al in de kalender vooraan, vandaag gaan we losgaan! We doen iets speciaal, kom allemaal! 

30 OKTOBER: STUNT IN WELLE (+16)

We zijn uitgenodigd door de boys van Welle, hopelijk zijn 't snelle! 't Is ter vervanging van Stuntnacht,
wees aanwezig met man en macht! 

5-7 NOVEMBER: BLIND GETROUWD-KAMP

Je hoort het goed, we gaan trouwen! Ook al zijn we enkel met vrouwen. Ga dus al maar op zoek naar
jouw droomkleed, wij zorgen voor een knappe date! 

20 NOVEMBER: BIERAVOND (+16)

Vandaag gaan we eens een kijkje nemen op de bieravond van Sint-Lut, neem genoeg geld mee want we
drinken ons blut! 

27 NOVEMBER: ZOOOONDAAAAG

We spreken nog eens af op een zondag, hopelijk allemaal met een glimlach! We spelen een spel in 't stad,
hopelijk regent het niet want dan zijn we nat! 

TOEDELOE, PIGELOE, WE LOVE YOU XXX
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GROETJESGROETJES

De leidingsploeg van 2021-2022

Wij kijken alvast uit naar het nieuwe KSA-jaar! Jullie ook? 
We zien jullie graag allemaal terug op ons heem voor super leuke activiteiten, tot snel!

Valérie, Liesa, Carlinde, Sarah, Britt, Liesel, Jitse, Elise, 
Mirthe, Luna, Marie, Isaura en Eline 



TERUGTERUG
BLIKKENBLIKKEN
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Nog even terugblikken naar het leuke zomerkamp in Mesen: 



KLEURKLEUR
PLAATPLAAT      
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