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Beste KSA’sters, beste ouder(s), 

De zomer is afgelopen, het schooljaar is begonnen en ook onze KSA-poort vliegt weer open. Trek jullie
hemd al maar aan, want het is tijd voor een nieuw KSA-jaar! Het thema van dit KSA-jaar is “Kameraad in ’t
kwadraat”, toepasselijk voor onze KSA aangezien we allemaal kameraden zijn. Jong en ouder, klein en
groter, blond en bruiner: we zijn allemaal vriendinnen en dat is wat KSA zo leuk maakt. 

Welkom in het eerste bondsartikel van dit KSA-jaar!

Nieuwe werking

Een nieuw KSA-jaar zorgt voor enkele veranderingen. Om te beginnen verandert de leidingsploeg elk
jaar. Op kamp namen we helaas afscheid van 6 leidsters. Dankjewel Liesa en Britt voor jullie 3 jaar inzet,
merci Eline en Liesel voor de 4 jaar plezier, bedankt Sarah en Carlinde voor jullie enthousiasme,
engagement, energie en KSA-hart en dat allemaal 6 jaar lang. We gaan jullie missen, maar hopelijk zien
we jullie nog eens passeren op onze evenementen aan de oudleidingstafel, van harte welkom! Carlinde
geeft na 3 jaar hoofdleiding de fakkel door aan mij, Isaura. Ze leerde mij vorig jaar al enkele dingen en dit
jaar neem ik haar taak volledig over. Bij vragen kan u dus steeds bij mij terecht! 

Naast afscheid nemen, verwelkomen we elk jaar ook nieuwe leidsters. Dit jaar worden Leonie en Caro
onze nieuwe leidsters. Ze gaan dat super doen, da’s zeker! Daarnaast verwelkomen we ook Lena en
Waris in onze leidingsploeg. Op hun kunnen we steeds rekenen achter de schermen, voor onze
evenementen of om enkele zondagen in te springen. Welkom! 

Dit maakt van ons dit jaar een leidingsploeg van 8 leidsters, wat helaas te weinig is om 6 groepen te
begeleiden. Gelukkig kunnen we voor de oudste groep op Britt en Matti rekenen, 2 oudleidsters die ons
graag uit de nood helpen. Dankjewel! Maar dan nog zijn we niet met genoeg. Daarom hebben we
gezamenlijk besloten om de -12 tijdelijk op te delen in slechts 2 groepen. Er is dus even geen
roodkapjesgroep meer. Dit zorgt voor de volgende verdeling: 

Leeuwtjes: de meisjes geboren in 2016, 2015 en 2014 (1e, 2e en 3e leerjaar)

Tiptoppers: de meisjes geboren in 2013, 2012 en 2011 (4e, 5e en 6e leerjaar)

Jim: de meisjes geboren in 2010 en 2009 (1e en 2e middelbaar)

Sim: de meisjes geboren in 2008 en 2007 (3e en 4e middelbaar)

Kim: de meisjes geboren in 2006 (5e middelbaar)

 
Deze verdeling werd enkele generaties terug ook gebruikt in onze KSA, nu nog steeds in veel andere
jeugdbewegingen en zal dus voor geen problemen zorgen. 

Met vragen over de nieuwe werking of andere zaken ivm KSA kan je steeds bij ons terecht via
ksarooerembodegem@outlook.com of bij mij, hoofdleidster Isaura, via 0486 95 08 09. 

mailto:ksarooerembodegem@outlook.com
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Inschrijvingen

Wil jij ook een echte KSA’ster worden? Dat kan, want iedereen is welkom! Alle meisjes van 6 tot 17 jaar
kunnen eens komen proberen op onze startdag, zondag 18 september. Als je het leuk vindt kan je de
volgende activiteit terugkomen! Wanneer je overtuigd bent en graag een echte KSA’ster wordt, hoef je
maar 1 ding te doen: je 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 komen of de mama's en 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 3e 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 nog steeds papieren versies
aanwezig op het heem. Die dienen dan op het moment zelf volledig ingevuld te worden, hierbij kunnen
we je natuurlijk helpen. Inschrijven kost 45 euro en is geldig voor 1 jaar. Naast het lidgeld is het belangrijk
dat de inschrijvingsfiche nauwkeurig wordt ingevuld. Hierin worden jullie gegevens gevraagd zodat we
jullie steeds op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en gepast kunnen reageren als er iets
voorvalt. 

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
of eens bellen naar de hoofdleidster: 0486 95 08 09 (Isaura). Voor specifieke vragen ivm je eigen
leeftijdsgroep kan je ook steeds terecht bij de verantwoordelijke van de groep. Hun gegevens vind je ook
op de site terug. 

 
 

Uniform

Zoals elke jeugdbeweging hebben wij ook ons eigen KSA-uniform. Dit dragen we tijdens elke activiteit
binnen KSA-verband. Ons uniform bestaat uit een koningsblauw KSA-hemd met een rood KSA-sjaaltje
rond de linkerschouder en een KSA Roo T-shirt naar keuze. Zolang het weer het toelaat dragen we ook
steeds een short, zodat onze knietjes bloot zijn. Dit is van maart t.e.m. oktober, behalve in uitzonderlijke
gevallen zoals bij een bosspel of erg koud en slecht weer. Het KSA-uniform is bij ons te verkrijgen aan de
volgende prijs: 25 euro voor een KSA-hemd (29 euro vanaf maat 38), 3 euro voor een sjaaltje en 15 euro
voor een t-shirt. 

Daarnaast kan je in onze winkel nog leuke embleempjes kopen om je hemd op te fleuren, zoals ons eigen
KSA Roo-embleempje! Op de startdag 18 september zal er een standje zijn waar je je KSA-kleren kan
shoppen, maar je kan ook steeds online bestellen via de volgende bestellink:
https://forms.gle/5iBZD6Uqmvo5Ji8h6. Deze link kan je ook terugvinden op onze website onder het
deelmenu “KSA ROO WINKEL”.

Met vragen over de verkoop kan je altijd terecht op de activiteiten bij Elise (-12) of Mirthe (+12) of via mail
naar ksarooerembodegem@outlook.com. 

 

mailto:ksarooerembodegem@outlook.com
https://forms.gle/5iBZD6Uqmvo5Ji8h6?fbclid=IwAR3-MLe6QBwjdgZwa5QHv6z-M3n3-i4YewZwSChJ4n3ccUIo970f9DcTa8g
mailto:ksarooerembodegem@outlook.com
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Communicatie
 

Wij communiceren naar jullie toe via ons driemaandelijks ledentijdschrift, de Tons. Dit tijdschrift krijgen
jullie zowel via mail als op papier op activiteiten of in de brievenbus. Daarnaast communiceren we ook
via mail, onze website en onze Facebook- en Instagrampagina ‘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!

 
 

Startdag en startmis: zondag 18 september
 

Op zondag 18 september zetten samen ons KSA-jaar in. We starten dit jaar graag opnieuw met een
startmis. Hiervoor zijn jullie welkom aan de kerk op Ten Bos om 10u30, dan wensen we samen voor een
goed KSA-jaar! In de namiddag verwelkomen we jullie graag terug op ons heem (Hogeweg 96), vanaf
13u30! Er zullen verschillende standjes aanwezig zijn en hier krijgen jullie eerst de tijd om jullie dochters
in te schrijven, te voorzien van een nieuw uniform, verloren voorwerpen van het afgelopen zomerkamp
terug te vinden of een echte KSA-tattoo te zetten! Om 14u start ons groot spel waarbij we de aliens terug
de ruimte in helpen! Alle meisjes van 6-16 jaar oud zijn welkom! Tot dan!

 
Speciale activiteit: zondag 23 oktober

 
Vrijdag 21 oktober vieren we de mooiste dag van het jaar, namelijk DE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!
Trek je KSA-uniform aan om naar school te gaan en laat iedereen zien wat voor een stoere KSA’ster jij
bent! Natuurlijk kunnen we deze feestdag niet zomaar laten passeren. Daarom organiseren we zondag
23 oktober een speciale verrassingsactiviteit voor iedereen in onze KSA, zowel voor de -12 als de +12
groepen! Meer info hierover volgt, net zoals een inschrijvingslink. 

 
Stuntdag: zaterdag 29 oktober (onder voorbehoud)

 
Normaal gezien organiseren we samen met ons gewest, ’t land van Aalst, elk jaar een stuntdag. Dit is een
zaterdag waarop we samen met de andere KSA’s uit (groot) Aalst spelletjes spelen in het stadspark of
ergens anders in Aalst. Dit jaar is er nog niets concreet afgesproken, vandaar dat we nog niet met
zekerheid kunnen zeggen of stuntdag dit jaar door zal gaan. We houden jullie verder op de hoogte over
deze activiteit via mail! 

 

 



Herfstkamp: vrijdag 4 - zondag 6 november
 

Om al eens kort te proeven van het kampgebeuren voor we op ons groot zomerkamp vertrekken, gaan
we in het najaar ook al eens op een klein kampje. Dit kamp valt in de herfstvakantie, van vrijdag 4
november tot zondag 6 november. Dit jaar trekken we naar Gooik! De leidsters brengen jullie graag een
bezoekje om nog wat meer uitleg hierover te geven en jullie dochters in te schrijven. De concrete
gegevens zullen jullie via mail doorgestuurd krijgen en zal je binnenkort ook op onze website vinden. 

Dit was het!

Voila, dit was het eerste bondsartikel van het jaar! Als je verder bladert, kom je de groepsartikels tegen.
Hierin krijg je een meer gedetailleerde uitleg over de komende activiteiten en ontdek je wie dit jaar jouw
leidsters zijn. Veel leesplezier! 

Indien er nog vragen zijn na het lezen (en verwerken) van al deze nieuwe informatie, kunnen jullie steeds
bij mij, de hoofdleidster, terecht. 

Tot snel KSA-kameraden! 

KSA-groetjes, 
 

Isaura
 

0486 95 08 09
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    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/5iBZD6Uqmvo5Ji8h6 .
 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 Mirthe
 (+12) aanspreken of een mailtje sturen naar ksarooerembodegem@outlook.com.  

Dat kan! Spreek Elise (-12) of Mirthe (+12) aan op één van onze activiteiten of stuur een mailtje naar
ksarooerembodegem@outlook.com, dan helpen we je graag zo verder! 
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GRAAG EEN 2DEHANDSUNIFORM?

KSA HEMD SJAALTJE
 KSA ROO PULL 

BORDEAUX
 KSA ROO T-SHIRT

DONKERBLAUW 

KSA OOST-VLAANDEREN
 SCHILDJE

€0,50

 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: €25
38-40: €29

7/8-9/11-S-M-L: €15

 €3

KSA ROO SCHILDJE

€1,20

https://forms.gle/5iBZD6Uqmvo5Ji8h6?fbclid=IwAR0LHf0s_fIftDj8SBi-hVdHpc06Lcgf-RYxp_HPnlfJT8s8tzGxorjZFpc


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!

T R O O P E R   |  1 0  
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Kameraad in't Kwadraat! 

Vriendschap is gelijkwaardig geven en nemen en ten allen tijde de mogelijkheid hebben om jezelf te zijn.
Vriendschap is sympathie en empathie. Dat is wederzijds begrip en medeleven tonen. Dat is eerlijk
durven zijn, ook in situaties waarin het voor anderen moeilijk kan zijn om de waarheid te spreken of te
horen. Vriendschap is je eigen gevoelens durven uiten, fouten en vergissingen durven maken zonder
bang te zijn dat je daarvoor wordt veroordeeld. Vriendschap is vertrouwen in elkaar. Vriendschap is zorg
dragen voor elkaar.

Aan de basis van elke vriendschap ligt ten minste één gezamenlijke interesse of ervaring. Bij de start van
ieders KSA-carrière is die ene gemeenschappelijke interesse: KSA! De gezamenlijke ervaringen worden
opgebouwd doorheen de KSA-carrière en versterken vriendschappen die vaak al van jongs af aan
beginnen. Uit die levenslange vriendschappen vloeien er connecties waarop zowel nu als later beroep
kan gedaan worden. De vriendschappen die je bij KSA sluit zijn oprecht, zonder houdbaarheidsdatum en
bevatten net dat tikkeltje meer. 

Daarnaast vormen vriendschappen bij KSA een vangnet voor als het even moeilijk gaat. Zowel leiding als
leden dragen zorg voor elkaar door binnen de beweging met respect naar iedereen te luisteren. De deur
staat altijd open voor een goed gesprek, een luisterend oor, een schouderklop, een glimlach of een leuke
activiteit tijdens KSA.

Bij KSA dragen we allemaal een verantwoordelijkheid over en voor elkaar. Vriendschap bij KSA reikt veel
verder dan de activiteiten op zaterdag en zondag. KSA’er ben je namelijk niet voor even, dat ben je voor
het leven. Door spel, plezier, avontuur maar ook soms verdriet ontstaat er bij KSA een hechte
vertrouwensband.

Bij KSA zijn we 72.000 handen op één buik. Je vind er de vriendschappen met net dat tikkeltje meer. Bij
KSA vind je jouw kameraad in’t kwadraat!



    STARTSTARTDAGDAG
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18 september is het zover, onze jaarlijkse startdag! Dit jaar is het in thema “Roo in de Ruimte”
en helpen we de aliens terug naar huis. We spelen een hele dag leuke spelletjes om elkaar te
leren kennen en om een echt team te worden! Om 10u30 spreken we af aan de kerk op Ten
Bos voor onze startmis. Nadien kunnen  jullie nog even naar huis en zijn jullie opnieuw welkom
vanaf 13u30 op ons heem (Hogeweg 96), zodat jullie ouders jullie kunnen inschrijven, nieuw
uniform of embleempjes kunnen aankopen of eens kunnen kijken bij de verloren voorwerpen
van op kamp. Om 14u beginnen we aan ons grote spel. Op het einde worden jullie ook aan een
lekkere verrassing verwacht. Tot dan!!!



   LEEUWTJESLEEUWTJES
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DAG ALLERLIEFTS LEEUWTJES

Dit is jullie allereerste tons van het jaar, hoe spannend!

 In dit artikel komen jullie vanalles te weten: op welke dagen jullie de
komende maanden terug naar de KSA mogen komen, wat we allemaal
gaan doen tijdens die vergaderingen en misschien zelfs wie jullie nieuwe
leidsters worden dit jaar! We zullen jullie een paar tips geven zodat jullie
eens kunnen proberen raden welke mysterieuze leidsters dit artikeltje aan
het schrijven zijn... 

Wie het heeeele tonsartikel uitleest, zal op een einde ontdekken van wie
jullie dit jaar leiding krijgen!

We zijn 2 leidsters met alle 2 blond haar, dus we lijken zelfs een beetje op
elkaar ;) 

We zijn alle 2 groot maar voor één van de 2 is dit haar eerste jaar als
leiding! Gelukkig mag ze bij de allerleukste groep staan en heeft ze er
suuuuuper veel zin in! 

Nadat wij vorig jaar zagen hoeveel plezier de leeuwtjes gemaakt hebben
op kamp en hoe een flinke kobbois jullie waren, wouden wij natuurlijk
heeeel graag jullie leidsters zijn! 

Naast het feit dat we groot en blond zijn, is onze lievelingskleur
(donker)groen en eten we alle 2 suuuuuper graag kipcurry! Zeker als dit
op kamp gemaakt wordt door onze kokkies, mmmm! 

We hebben super veel zin om dit jaar een heel jaar met jullie spelletjes te
spelen! 

Dikke knuffels van jullie leidsters! 
Groetjes, Jitse en Caro! x
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Hieronder vinden jullie de planning van de eerste 3 maanden van het jaar
en krijgen jullie al een beetje info over wat er allemaal aan komt!
Hopelijk zien we jullie dan! 

DATA: 
18/09: Vandaag is het startmis en startdag! De allereerste activiteit van het
jaar. We spelen een suuuuper groot spel, er is vanalles te doen (je kan je
zelfs laten schminken) en op het einde van de activiteit krijgen we allemaal
iets lekkers..... We spreken om 10u30 af aan de kerk op Ten Bos voor de
mis en om 13u30 op ons heem voor de startdag! 

25/09: oh oooow..... ons ksa terrein is veroverd door stoute piraten! Zij zijn
helemaal naar Erembodegem gevaren om ons te komen pesten! Komen
jullie deze zondag naar ksa om ons te helpen de piraten te verslaan?  

09/10: Trek jullie vuile kleren maar al aan! Het is sinds kort herfst en wij
gaan eens kijken in het bos of er al veel bladeren van de bomen zijn
gevallen. Vandaag doen we een supercool bosspel, jippie! 

21/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! Op deze speciale dag mogen jullie
allemaal je ksa-uniform aantrekken om naar school te gaan. Zo kunnen
jullie aan iedereen tonen dat jullie in de allerleukste ksa zitten! 

23/10: Deze zondag hebben we een speciale activiteit. We gaan met de
hele ksa op uitstap! Wat we gaan doen blijft nog een verrassing, dat komen
jullie binnenkort pas te weten! 

04/11-06/11: JOEPIE! We gaan terug op herfstkamp! Neem jullie veldbedje
al maar klaar om het eens uit te testen want wij gaan deze herfstvakantie 2
nachtjes samen op weekend. Meer info ivm het inschrijven wordt
binnenkort meegedeeld. 

20/11: Wij zijn er van overtuigd dat de meisjes van Roo allemaal super
coole meiden zijn. Daarom hebben wij vandaag het enige echte......
SUPERHELDENSPEL! Duik maar snel in jullie verkleedkoffer om op zoek te
gaan naar een cape, masker en andere gekke superheldenverkleedkledij!
Op zondagavond zijn jullie dan helemaal omgetoverd tot een echte held! 



    TIPTIP
    TOPPERSTOPPERS
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Hello tiptoppers!

Jullie denken nu waarschijnlijk; huh, waar zijn de roodkapjes gebleven? Die bestaan niet
meer, jullie zijn zo stout geweest op kamp dat jullie niet meer mogen terugkomen! 

Gefopt! We konden niet kiezen aan wie we leiding wilden geven, dus hebben we jullie
allemaal gekozen en zitten jullie toch nog een jaartje extra met elkaar opgescheept.

Wij kennen jullie natuurlijk al, maar nu kunnen jullie ons leren kennen.  Kunnen jullie de
juiste weetjes bij de juiste leidster plaatsen? PS: het kan ook bij ons allebei horen!

Ik begin nu aan mijn 11e jaar in KSA.
 

Dit is mijn eerste jaar als leidster, spannend!
 

Ik ben de grootste van alle leidsters.
 

Bosspelletjes zijn één van mijn favoriete activiteiten.
 

Ik heb bruine ogen.
 

Drie jaar geleden ben ik gedoopt.
 

Ik ben een beetje bang van de leeuwtjes, ze zijn met zoveel!
 

Ik heb al een buitenlands kamp gedaan met KSA.
 

Ik heb al een liefje gehad.
 

Ik vind sjorren echt heel leuk, hou jullie maar al vast voor onze ladder!
 

Ik heb een oudere zus die kokkie was op kamp.
 

Ik heb twee jongere zussen in de KSA.
 

Ik heb superveel zin in dit jaar!
 
 

Groetjes jullie allerliefste leidsters,
Elise en Leonie xxx

Leonie Elise
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De belangrijkste pagina van de hele tons, haal jullie agenda maar boven zodat jullie
altijd naar de KSA kunnen komen!

18 SEPTEMBER
Startmis: afspraak om 10u30 aan de kerk van Ten Bos, wisten jullie dat onze startmis
zelfs in een krant staat?
Startdag: zoals altijd zijn er wafels te verkrijgen op onze eerste vergadering! En als dat
jullie niet kan overtuigen, zijn er natuurlijk ook nog de leuke spelletjes en eindelijk al je
KSA-vriendinnen terugzien na het kamp. Helpen jullie de gecrashte aliens naar huis
door hun UFO te repareren?

25 SEPTEMBER
Is het nu al herfst? Om het jaar goed te starten, trekken we meteen naar het bos. Trek
jullie laarzen maar al aan, want het wordt een bosspel om nooit te vergeten!

9 OKTOBER
Ben jij een toekomstig lid van de Nachtwacht? Of misschien eerder een Gamekeeper?
Of was het toch ROX? Misschien vlieg je wel door de straten als Supergirl of Ladybug?
Bestrijd je misdaad als Mega Mindy of los je mysteries op met Campus 12, de helden
van 3Hertz of de Ghost Rockers? Welke held je ook wilt worden, wij leiden jullie op! Jullie
worden verwacht in jullie favoriete heldenoutfit voor een spoedcursus.

21 OKTOBER
Dag van de jeugdbeweging: doe allemaal je uniform aan naar school en laat maar eens
zien wie de beste jeugdbeweging van het land is!

23 OKTOBER
Omdat dit de eerste zondag is na de dag van de jeugdbeweging, is dit een speciale
activiteit. Wat we precies gaan doen is nog even geheim, maar het wordt alleszins wel
superleuk!

4-6 NOVEMBER
HERFSTKAMP!!! Het worden weer drie dagen vol superleuke spelletjes samen met de
allerleukste KSA-vriendinnen en vooral jullie superleuke leiding. Wie heeft er nu al
superveel zin in?

20 NOVEMBER
 Vandaag testen we jullie ontsnapvaardigheden. Hebben jullie alles in huis om uit onze
supermoeilijke escaperoom te ontsnappen? Jullie hebben alvast wat kunnen oefenen
met onze raadseltjes in deze tons dus we verwachten jullie!



    JIMJIM
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Dag allerliefste jimmers
Hier zijn we met de allereerste tons van het jaar! YEEEEEEEEEEEEEY!! 
Een nieuw KSA-jaar kan van start gaan! Wij hebben er alvast veel zin in!! 
Op het varken hebben jullie al gezien wie wij zijn maar dat wil niet zeggen dat jullie ons al kennen!! Hier
gaan jullie 2 beschrijvingen zien van ons en het is aan jullie om te raden wie wie is, let's go!

Leidster 1:
Hallo iedereen, ik ben jullie eerste leidster. Wat moeten jullie over mij weten? Ik ben 18 jaar, bijna 19. Ik
ben afgestudeerd aan de middelbare school in de richting economie moderne-talen Duits. Nu studeer ik
aan de Artevelde Hogeschool voor leerkracht lager onderwijs. Mijn favoriete eten is pasta carbonara, hier
kan ik echt een heel groot bord van opeten. Mijn favoriete land is dan ook Italië, zowel in de zomer als in
de winter ga ik hier graag naartoe!! Mijn hobby's zijn KSA, KSA, KSA en nog eens KSA!! Ik heb blond haar
en ben niet van de grootste!    

Leidster 2:
Hello everybody!!!! Ik ben jullie tweede leidster en natuurlijk de belangrijkste van de twee! (grapje hihi). Ik
ben deze zomer 18 geworden en ben dus eigenlijk volwassen maar mentaal ben ik nog 10 jaar! Ik ben
juist afgestudeerd aan de richting Humane Wetenschappen. Volgend jaar ga ik Orthopedagogie studeren
aan HOGent. Ik weet het, het is een zeer moeilijk woord maar het wilt eigenlijk zeggen dat ik wil werken
met mensen die een beperking hebben. Ik heb net zoals leidster 1 blond haar en ben ook helemaal niet
groot. Mijn lievelingseten zijn scampi's dus hiermee kan je ook altijd punten scoren. Mijn hobby's zijn ook
KSA, KSA kSA en nog eens KSA. Voor de rest ben ik een echt familiemens. 

Hier zie je al een foto van ons toen we baby waren. Herken je ons al?

 
 
Dit vinden wij de belangrijkste dingen die jullie over ons moeten weten. Kunnen jullie raden wie Mirthe is
en wie Luna? Hopelijk hebben jullie ons hierdoor wat beter leren kennen en kijken jullie uit naar een
mega cool KSA-jaar!!!
Ps: Wees maar zeker dat we gaan controleren of jullie de tons wel gelezen hebben, want verwacht jullie
maar aan een korte quiz over ons op de eerste activiteit!! 

Wat kunnen jullie dit jaar allemaal verwachten?
We gaan natuurlijk mega super leuke vet coole spelletjes spelen!! Maar jullie gaan niet enkel spelletjes
spelen want dit jaar gaan wij ook op GAMEL!! Gamel gaat doorgaan op 29 en 30 april dus zet deze data
maar al in jullie agenda!!! Wat Gamel juist inhoud komen jullie later nog te weten!
Dit jaar gaan we natuurlijk ook terug op zomerkamp waar we nog meer leuke spelletjes gaan spelen en
op tweedaagse gaan!! 
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Data
18 septempber 2022:
STARTMIS en STARTDAG!!!! Wij verwachten jullie allemaal op Ten Bos om 10u30 en nadien ook op het
heem om 13u30! Hopelijk nemen jullie jullie enthousiasme mee zodat jullie goed kunnen meespelen en
de aliens terug naar huis kunnen!!! 

2 oktober 2022:
Het GROTE BALLONNENSPEL!!! Jullie nemen het tegen elkaar op, gaan moeten samenwerken en leren
elkaar en ons beter kennen!! Wie ballonnen meebrengt krijgt een voordeel ;)   
 
16 oktober 2022:
Kennen jullie alle hoekjes van Erembodegem? Dat gaan we vandaag eens testen! Neem al jullie Sherlock
Holmes-skilss maar mee want jullie gaan ze nodig hebben!!
 
21 oktober 2022:
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!!! 
Allemaal met jullie uniform naar school en laat maar eens zien wie de beste KSA van Aalst en omstreken
is!!

23 oktober 2022:
Speciaal voor Dag van de Jeugdbeweging hebben we een verrassing in petto voor jullie! Zijn jullie
benieuwd? Kom dan zeker eens af!! 

4 tot 6 november 2022:
HERFSTKAMP!! Zet deze data's maar al in het rood in jullie agenda want jullie gaan 3 dagen plezier maken
samen met jullie mega leuke leidsters!! Wij kijken er al naar uit, hopelijk jullie ook!! 

13 november 2022:
Wie is de FASHIONISTA van de groep? Dat bepalen wij vandaag!! 
Trek jullie mooiste DIVA-OUTFIT aan en oefen maar alvast jullie beste CATWALK-MOVES!! 

27 november 2022:
Zijn jullie hersenen al wat opgewarmd na die 3 lange maanden school? Wij zullen jullie kennis al eens
testen in onze SUPER MEGA LEUKE COOLE QUIZ!! 

Hopelijk zijn jullie er allemaal zoveel mogelijk bij en zien we jullie dan!!
 

KNORRIGE GROETJES, 
 

JULLIE LEIDSTERS VAN DIT JAAR <3<3<3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS: wie veel komt krijgt voordelen op kamp!! 
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JOEHOE SIMMERS!
 

Comment ça va? Tout bien of een beetje verdrietig dat de zomer voorbij is? We snappen het, want wij
ook. Maar deze pagina maakt alles goed, want deze pagina betekent de start van een nieuw KSA-jaar,
met nieuwe leidsters en misschien ook nieuwe KSA'sters?  Wij zorgen voor de nieuwe leidsters, jullie voor
de nieuwe KSA'sters, deal? Deal! 

Eerst en vooral: wij hebben er goesting in! Goesting om met jullie allerlei gekke dingen te beleven en jullie
gekke levensverhalen en roddels te horen. Goesting om met jullie dit nieuwe KSA-jaar tegemoet te gaan.
Jullie weten hoogstwaarschijnlijk al wie we zijn, maar kennen jullie ons al goed genoeg? Misschien wel of
misschien niet, maar we stellen ons graag nog eens voor! 

We zijn blond, maar niet dom. We zijn niet zo groot, maar wel heel leuk. We zijn al enkele jaren leiding,
maar zijn het nog niet beu. Onze lievelingshobby is niet stappen, maar we kijken wel uit naar JOEPIE 30.
Ons lievelingseten is wafels, maar deze gaan jullie bakken. Onze lievelingskleur is roos, maar ook de kleur
van  ons KSA-hemd. We zijn niet streng, maar wel rechtvaardig moehahaha. We houden van KSA en hier
hangt geen 'maar' aan vast. Onze namen zijn Marie en Isaura en we heten jullie graag welkom in de SIM!
WELKOM!

Wij vinden jullie al leuk, hopelijk jullie ons ook. Onze bedoeling is om van dit jaar een onvergetelijk SIM-
jaar te maken (onvergetelijk, goed bedoeld natuurlijk). We beloven nog niets, enkel dat we hiervoor heel
hard ons best gaan doen. Beloven jullie dan dat jullie jullie best gaan doen om te komen en het samen
onvergetelijk te maken? Deal? Deal!

Ons motto is "niets moet, alles mag" en dat menen we ook, echt echt. Naast dingen kapot maken als we
het niet vragen of pesten of pijn doen ofzo mag echt alles!  

Graag willen we jullie nog veeeeeel beter leren kennen, gelukkig hebben we hier nog even tijd voor, zo'n
maand of 10 en nog nadien! Om dit al wat in gang te zetten mogen jullie hier iets kleins voor
voorbereiden. We willen graag dat jullie een mooie, grappige, coole, schattige dia maken over jullie zelf.
Wij zullen dit ook doen en dan stellen we ons allemaal voor op de activiteit van zondag 2 oktober. Jullie
mogen dit zsm doorsturen in priveeeeej naar ons, dankie! (ten laatste vrijdag  30 september in onze dm's
sliden plz). NO SECRETS ALLOWED, vertel ons al jullie geheimen hihi #girlstalk #sundayforthegirlz 

Voila, dit was het eerste Sim-Tons-artikel en dit zijn wij (hieronder), voor als je ons nog niet zou kennen.
Tot snellekes, op KSA of eens in 't stad, byebye adios saluuuuut 

xxxxxxxx
Marie en Isaura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Check op de volgende pagina de data waarop we fun gaan maken en kom dan he, tot dan!  

    SIMSIM News



 

DATA 
Agendakes en koppiekoppies erbij, want de data komt eraan! Cancel je andere plannen en plan deze
plannen! 

 
ZONDAG 18/09: Startdag!

3.... 2..... 1..... STAAAAAAAARTDAG! Allen welkom om 10u30 aan de kerk van Ten Bos voor de startmis
(halleluja, gebedje doen voor een top KSA-jaar) en nadien vanaf 13u30 op ons oooooh, zo mooie terrein

op de Hogeweg! Iedereen is welkom, van jong tot oud, van meisje tot meisje, van leuk tot leuker, echt
iedereen! Jullie komen sowieso, brengen jullie wat vriendinnekes mee? En ah ja, naast die vriendinnen

mag je ook zeker een wafelijzer meebrengen, want we gaan bakkeeeeeen! See you dan!
 

ZONDAG 02/10: Teambuilding
Vandaag is de dag! De dag dat we jullie allemaal vanbuiten en vanbinnen leren kennen. Zoals onze

broekzak, zoals ze wel eens zeggen, of het borstzakje van ons KSA-hemd. Wat hiervoor doen: een dia
over jezelf naar ons doorsturen (ten laatste 30 september) en je team meebrengen (de andere simmers

zijn voldoende). 
 

ZONDAG 16/10: LET'S GO DIVA
Zondag = divadag! Met de beentjes in de lucht van Erembodegem en de handjes in onze mooie haren,

da's diva, da's vandaag. Trek je hakken aan samen met je mooiste (KSA-waardige) outfit en steek je haren
op, want vandaag gedragen we ons als echte diva's. 

 
VRIJDAG 21/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

DVDJ, da's vroeg opstaan zonder moeite. Da's koeken eten in ons hemd, allemaal samen. Da's
chirohaatliedjes zingen. Da's fier zijn op onze KSA. Da's onze lievelingsdag! Jullie hebben deze dag

allemaal wel al eens gevierd, maar we herhalen de regels graag nog eens: zet je wekker tegen een uur of
6, trek je hemd aan en trek naar 't stad voor een koffiekoek. Ga naar school en wees fier op jullie mooie
koningsblauwe hemd en win van alle andere jeugdbewegingen, want wij zijn de beste! En oh ja, plezier

maken is op deze dag ook verplicht, opletten in de les wat minder.  
 

ZONDAG 23/10: SURPRISE 
Natuurlijk moet onze eigen feestdag, onze Dag van de Jeugdbeweging nog eens extra gevierd worden!

Daarom een verrassing op deze mooie zondag! Meer info volgt xx 
 

VRIJDAG 04/11 - ZONDAG 06/11: HERFSTKAMP 
Yes, het eerste kamp van 't jaar: Herfstkamp! Wij maken het graag wat spannender en gaan op

Maffiakamp, doen jullie mee? Zoek wat enge maffiakleren en attributen en voilà, klaar voor het weekend
in Gooik! Tot dan maffia's! 

 
ZONDAG 13/11: VERKOPEN

Ga zaterdag al eens naar de markt en luister de marktkramers hun beste verkoopkreten af,  want het
gaat nodig zijn! We gaan WC-rollen (of iets anders, ideetjes zijn welkom) verkopen! Hopelijk verdienen we

veel centjes, want die kunnen we gebruiken op de volgende activiteit! 
 

ZONDAG 27/11: RESTAURANT ROO
Nadat we verkopers hebben gespeeld, gaan we ook eens voor kok spelen! We gaan dineren in ons eigen

restaurant! Voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, alles wat jullie buikje verlangt, maar ook alles wat
jullie kookkunsten aankunnen (en onze portefeuille van vorige activiteit). LEKKEEEER SMULLEEEEN! 

 
 

That's it voor de komende maanden! Dag liefste simmertjeeeeez xxxx
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    KIMKIM
 HELLLLLLOOOOOOOO LIEFSTE KIMMERSSSS

Het is weer zover, een nieuw KSA jaar staat voor de deur. En zoals elk jaar staat er ook weer een nieuw
leidingsduo klaar om er samen met jullie een mega zot jaar van te maken! 

Maar eerst hoe gek warm was deze zomer?! We hebben al kunnen genieten van de warmte op kamp en
gelukkig voor ons is die de hele zomer blijven aanhouden zodat we er met volle teugen van konden
blijven genieten! Als jullie dit lezen staat er niet alleen een nieuw KSA-jaar voor de deur maar ook een
nieuw school jaar! Hopelijk kunnen jullie in de eerste weken van school ook nog dubbel en dik genieten
van het goede weer! 

Maar goed genoeg gepraat over koe'tjes en kalfjes en over tot de orde van de dag. Ons eerste semester
van KSA zit vol gepakt met super leuke activiteiten. Deze activiteiten zullen dit jaar niet meer door gaan
op zondagnamiddag maar op vrijdag- of zaterdagavond! Daarnaast zullen jullie ook uitgenodigd worden
op activiteiten samen met de oudleiding en huidige leiding zodat iedereen elkaar beter kan leren
kennen. Zeker geen schrik hebben, niemand bijt! :p Op onze planning dit semester staat sowieso al
herfstkamp en de dag van de jeugdbeweging! Maar beginnen doen we natuurlijk bij startdag! Deze keer
geen wafels bakken, nee wij gaan samen op pad om elkaar beter te leren kennen! HINT HINT! WIE O WIE
zijn wij echt? Ik hoor het jullie al afvragen. De grote onthulling is niet zo heel groots maar misschien wel
een verrassing! Twee oudleidsters komen speciaal terug om voor jullie een knots gek jaar te bezorgen.
Een gekke combinatie die iedereen verstelt doet staan! Namelijkkkkkkkkkk

 

  

  

BrittBrittBritt MattiMattiMatti
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JAJA een knots gek duo dus om samen met jullie dit KSA jaar goed aan te vangen! Wanneer we al deze
knots gekke avonturen zullen beleven kom je hier onder te weten!

18/09: STARTDAG!!! Hierbij worden jullie als start op het heem verwacht! Breng zeker jullie fiets mee want
we gaan ons nog verplaatsen!!! 

08/10: Onze eerste echt activiteit samen! Het uur dat we afspreken kunnen we samen nog bespreken!
Maar maak je al maar klaar voor een super actieve avond!

14/10: +16 activiteit! Ook hier zal het uur nog gecommuniceerd worden! Een heuse trivia avond waarbij je
de leiding beter leert kennen! Moet je bij zijn toch!

21/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING, ga in uniform naar school en sta lekker vroeg op voor het ontbijt
op de grote markt! Maak zeker een foto in je uniform! 

23/10: UITSTAAAPP, ja ook wij gaan op stap! Naar waar? Meer info volgt snel!

04/11-06/11: Herfstkamp! Een weekend vol bonding en suprise apperances! SPANNENDDD

11/11: +16 activiteit! Wat zullen de kaarten voorspellen voor deze avond? Wie zal het zeggen! We laten
het universum beslissen!

25/11: Het wordt weer snel donker tijdens deze periode maar ook in het donker kan men gevonden
worden, wie durft? 

Zo, hopelijk hebben jullie er net zo veel zin in als ons dit jaar! Britt en ik zijn enorm enorm enorm
gemotiveerd en enthousiast om er het beste van te maken aangezien dit for real ons laatste KSA jaar zal
zijn! Britt en Matti x



    VLINDERVLINDER
    LEIDINGLEIDING
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Dit jaar verwelkomen we 2 "vlinderleidsters". Op hun kunnen we steeds
rekenen achter de schermen, voor onze evenementen of om enkele
zondagen in te springen. Maar deze leidsters hebben nog geen vaste groep  
waaraan ze leiding geven. Zo leren jullie Lena en Waris al een beetje beter
kennen voor als ze volgend jaar misschien jouw leidster worden! 

WARISWARIS LENALENA

Hey hey, ik ben Waris. 

Ik ben een nieuwe vlinderleiding en zal
jullie dus soms leiding geven.  Ik hou
van skiën en snowboarden en de KSA
heeft natuurlijk ook een  plaats in mijn
hart. 

Samen met Lena zul je me af en toe
voorbij zien fladderen. 

yoo ik ben Lena,

Jullie gaan mij het komende jaar af en
toe eens zien en ook leiding krijgen
van mij. Dit is mijn eerste jaar als
leidster maar ik zit al een tijdje in de
KSA.

Ik hou van katjes, pizza’s 😋  en
natuurlijk ook KSA. Mijn favoriete
kleuren zijn dan ook rood en blauw.
Ik kijk er naar uit om jullie straks te
ontmoeten!
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GROETJESGROETJES

De leidingsploeg van 2022-2023

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!

Jitse, Marie, Mirthe, Isaura, Britt, Elise, 
Waris, Lena, Caro, Luna, Leonie en Matti 



TERUGTERUG
BLIKKENBLIKKEN

T E R U G B L I K K E N   |  2 5

Nog even terugblikken naar het leuke zomerkamp in Hechtel-Eksel: 



KLEURKLEUR
PLAATPLAAT      

K L E U R P L A A T    |  2 6


