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WANNEER? WAT? UUR?
  september - oktober - november

ZONDAG
22/09

STARTMIS
STARTDAG

ZONDAG
29/09 ACTIVITEIT -12 

ZONDAG
06/10 ACTIVITEIT +12

ZONDAG
13/10 ACTIVITEIT -12

VRIJDAG
18/10

DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING

ZONDAG
20/10

SCHAATSPRIKKELS
 -12 EN +12

ZATERDAG
26/10

VRIJDAG - ZONDAG
01/11 - 03/11 HERFSTKAMP

ZONDAG
10/11 ACTIVITEIT -12

ZONDAG 
17/11

ACTIVITEIT 
-12 EN +12

ZONDAG
24/11 ACTIVITEIT +12

KALENDER

STUNTDAG
 -12 EN +12

10u45
13u30 - 17u

14u - 17u

14u - 17u

14u - 17u

DE HELE DAG!

13u30 - 17u

13u30 - 17u

Vrijdagochtend
 - zondagmiddag

14u - 17u

14u - 17u

14u - 17u
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BONDSARTIKEL
LEUK WEERZIEN BESTE OUDERS EN 
STOERE MEIDEN!
Lang genoeg gewacht om die nieuwe pennenzak te gebruiken, over te gaan naar het volgende leerjaar
en een nieuwe juf of meester te ontmoeten, MAAR VOORAL lang genoeg gewacht om ons mooi KSA-
hemd nog eens aan te doen! Gelukkig hoort bij een nieuw schooljaar ook de start van een nieuw KSA-
jaar mét een nieuw jaarthema. Dit jaar halen we niet 1,2,3,4,5,6,7,8 of 9 maar een TIEN OP TEAM, want
zo luidt het jaarthema. We faan er dit jaar dan natuurlijk ook alles aandoen om die 10 op team te halen
door goed samen te werken, voor elkaar te zorgen en samen veel plezier te beleven zoals alleen echte
KSA'sters dat kunnen!

Nieuwe werking
Een nieuw werkjaar zorgt voor een frisse wind in de KSA en ook een beetje voor afscheid. Zo namen we
dit zomerkamp afscheid van enkele vaste waarden binnen onze KSA.
 
Ann-Sofie, KSA'ster met een glimlach tot over haar oren als ze nog maar het woord KSA hoort (na 7 jaar
leiding); Astrid, jaren de lieve verzorgster van de grote en kleine pijntjes binnen KSA (na 6 jaar leiding)
en Tia, lachebekkie en grote werker (na 4 jaar leiding). Ik ben er 100% zeker van dat we ze nog vaak
gaan zien op KSA!
 
Maar waar regen is, is zonneschijn: er komen dit jaar maar liefst 6 leidsters bij!! Welkom Luna, Jitse,
Liesa, Valérie, Britt en Isaura. Een groepje leuke meiden die meer dan welkom zijn om ons te
versterken!

Inschrijvingen
Wil je graag bij KSA Roo instappen? Niet moeilijk, want iedereen is welkom! Alle meisjes van 6 tot 16
jaar kunnen eens komen proberen. Je hoeft er niets speciaals voor te doen, je kan gewoon zondag 22
september langskomen om eens te proberen en als 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 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 meidjen
tijdens al dat ravotten niet verzekerd zijn. Om wachtrijen op de startdaf zélf te vermijden kan je je
inschrijven via onze site óf kan je zondag 8 september langskomen op 'T Varken want daar zal van 14u
tot 15u een standje staan voor inschrijvingen. 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. We kunnen de papieren dan natuurlijk wel 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 op 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.
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 hoofdleidsters: Naomi (0489 41 45 55) en Carlinde (O470 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 ook 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 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, 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 Britt Gondry voor -12 en Sarah Boel voor +12.
Ook andere KSA-hebbedingetjes zijn te verkrijgen zoals petjes, zonnebrillen,  wuppies, brooddozen, T-
shirts, pulls, ... Deze bieden wij zelf niet 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 van
KSA-spullen.

Communicatie
Communicatie van ons naar de ouders toe gebeurt via onze driemaandelijks ledentijdschrift, de Tons,
via het e-mailadres dat jullie opgegeven hebben, via onze site en via onze Facebook-pagina 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!
 

UITpas
KSA Roo past mee! Het UITpas-systeem is al jaren een gevestigde waarde binnen het Aalsters
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!

Schaatsprikkels op 20 oktober 2019, 13u30-17u
Ook dit jaar nemen we als jeugdbeweging deel aan de Blose Schaatsprikkels op de schaatsbaan van
Liedekerke. We mogen een hele namiddag schaatsen, krijgen een lekkere pannenkoek als vieruurtje en
dat voor slechts €5.
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We spreken daarom iets vroeger af op KSA, om 13u30, om ons dan samen te verplaatsen naar
Liedekerke. Ouders die het zien zitten om te rijden, mogen een mailtje sturen naar ons e-mailadres met
daarin hoeveel personen je kan meenemen en of het voor de heenreis, terugreis of voor allebei is. We
vertrekken terug naar onze lokalen om 16u30 zodat we er om 17u zijn. Vergeet vooral geen warme
kledij voor deze schaatsnamiddag: wanten, sjaal en muts is verplicht! Probeer de €5 ook gepast mee te
nemen.
 

Zondag 17 november 2019: samen spelen, dat verdient een tien op team!
Dit jaar gaan we per semester 1 activiteit samen met KSA Sint-Amandus doen. In het eerste semester
zal dat op zondag 17 november doorgaan. Laten we de jongens eens tonen wat voor stoere meiden we
zijn!
 
Herfstkamp 1 november 2019 - 3 november 2019
Jaja, we gaan niet enkel in de zomervakantie op kamp met KSA, maar ook in de herfstvakantie. Bij wijze
van voorsmaakje proeven we al eens van het kampgebeuren op een driedaags kampje. Dit kamp is voor
alle groepen samen en gaat gewoonlijk ergens op een jeugdterrein in de buurt door. 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 €40.
 

Zomerkamp 21 juli 2020 - 31 juli 2020
Ik zie jullie al denken: is het daar nog niet wat vroeg voor? Wel, wij plannen dat graag lang op voorhand
om zeker te zijn dat alle meisjes meekunnen op zomerkamp! Bij deze: ons zomerkamp gaat terug op de
traditionele datum van 21 juli tot 31 juli door  Staat dat genoteerd? ps: om een tipje van de sluier op te
lichten --> we gaan naar Limburg, oefen alvast op wat trager spreken
 

We zijn er...
Pfieuw, voilà dit was het voor nu! Het was een flinke boterham om mee te beginnen. Jullie krijgen in de
groepsartikels hierachter alle info voor de start van het werkjaar en de activiteiten in het eerste
trimester van de afzonderlijke groepen, veel leesplezier! Mochten er nog bijkomende vragen zijn na het
verwerken van al deze (nieuwe) informatie kunnen jullie dus vanaf dit werkjaar terecht bij ons; de
hoofdleidsters.
 
Dat we dit jaar samen een tien op team mogen halen!
 

KSA-GROET
 

Carlinde (O470 85 86 14) en Naomi (0489 41 45 55)
 

6



JAARTHEMA
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Tien op Team, dat krijg je als KSA'ster als je inzet op samenwerking! 
In KSA werken we samen, helpen we elkaar, rekenen we op elkaar en vinden we steun bij
elkaar. Als lid gebeurt dat bij het uitvoeren van opdrachten, het plezier maken en het
spelen tijdens uitdagende activiteiten. Als leiding werk je samen aan activiteiten,
projecten en evenementen. Gaandeweg versterk je de band tussen de teamleden en
ontstaan er hechte vriendschappen voor het leven. 
 
In KSA sta je nooit alleen. We mogen dankbaar rekenen op de steun van talloze
supporters. Niet in het minst oud-KSA'ers, maar ook ouders, familie, vrienden, buren en
andere sympathisanten zorgen voor de nodige anmoedigingen en creëren in nood een
veilig vangnet. 
 
Het netwerk strekt zich verder uit. De ene keer slaan we de handen in elkaar met
stedelijke of gemeentelijke partners, de andere keer zetten we een samenwerking op
met organisaties of de buurt. En sowieso vinden we steun bij de koepel.
 
KSA staat voor grote verbondenheid, dankzij alle samenwerkingen. We zijn steeds op
zoek naar nieuwe verbindingen, naar wie het pas naar KSA nog niet gevonden heeft. Dat
daagt ons uit, samen gaan we voor Tien op Team! 
 



STARTDAG
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KSA ROO BESTELLING
 
Op dit formulier 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 Britt (-12) en Sarah (+12) volgende keer aan! 

Betalen via overschrijving: BE07777594133766
Wanneer de bestelling klaarligt op het heem ontvang je een mailtje.

KSA HEMD SJAALTJE  KSA ROO PULL 
BORDEAUX

 KSA ROO T-SHIRT
DONKERBLAUW 

 KSA ROO T-SHIRT
WIT LEEFTIJDSSCHILDJE

(OUDE) JAARTHEMA'S KSA OOST-VLAANDEREN
 SCHILDJEKSA-SCHILDJE

€0,50 €0,50 €0,50

€0,70

XS-S-M-L: €25

7/8-9/11-S-M-L: €15

32-34-36: €21
38-40: €25

7/8-9/11-S-M-L: €15

 €3
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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

2) Klik op het logo van de webwinkel waar u iets wil bestellen.

3) Vul uw voornaam, familienaam en e-mailadres in. (eenmalig)

4) U bent nu op de site waar u een bestelling wil op plaatsen.

Wanneer uw bestelling geplaatst is gaat er een percentje naar

ons!
 
De leidsters bedanken u alvast voor de moeite!

TROOPER
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Dag allerliefste leeuwtjes
Welkom aan alle leeuwtjes. 
Wij hebben alvast superveel zin in het nieuwe KSA jaar. Hopelijk jullie ook!!
Misschien hebben jullie op 't Varken al kunnen ontdekken wie jullie allerleukste, liefste,
coolste en tofste leiding is! Aan allen die aanwezig waren, PROFICIAT! Aan allen die niet
aanwezig waren, geen paniek, we stellen onszelf even voor:
 
Mijn naam is Jitse Cobbaut.
Ik ben 16 jaar oud.
Ik ben jarig op 12 juni.
Ik heb 1 broer.
Dit is mijn 1ste jaar als leiding.
Mijn favoriete KSA liedje is 'Duifje duifje'.
Mijn lievelingseten is lookbroodjes.
Later wil ik heel graag piloot worden.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
Mijn naam is Eline De Mesmaeker.
Ik ben 17 jaar.
Ik ben jarig op 18 maart.
Ik heb 1 zus. 
Dit is mijn 2de jaar als leiding.
Mijn favoriete KSA liedje is 'Ik heb thuis een aapje'.
Mijn lievelingseten is Vol-au-vent met kroketjes.
Later wil ik heel graag zangeres worden.
 
 

LEEUWKESARTIKEL

 Mijn naam is Luna Petit.
Ik ben 15 jaar.
Ik ben jarig op 24 november.
Ik heb geen broers of zussen. 
Dit is mijn 1ste jaar als leiding.
Mijn favoriete KSA liedje is 'De kikkertjes'.
Mijn lievelingseten is macaroni.
Later wil ik heel graag ijsjesverkoopster worden.
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AANDACHT AANDACHT AANDACHT
 
Laat jullie mama en papa deze data allemaal in de agenda schrijven zodat jullie zeker
GEEN ENKELE activiteit missen!!!!!
 
DATA
 
22/09: Startmis + startdag. Vandaag is het de allereerste KSA dag van het jaar! We
verwachten jou (en je vriendinnetjes mogen ook zeker mee) om een hele dag leuke
spelletjes te spelen. We spelen een groot spel waarbij jullie alle leidsters en alle mede-
leeuwtjes beter leren kennen!!
 
29/09: Vandaag gaan we naar het bos, neem voor de zekerheid jullie laarsjes mee en
kleren die vuil mogen worden.
 
13/10: QUIZQUIZQUIZ, vandaag gaan we kijken welk leeuwtje het slimst is ;)
 
18/10: Dag van de jeugdbeweging. Op deze mooie dag moeten jullie allemaal jullie
knappe hemd en KSA outfit aandoen om naar school te gaan, joepieeee!!
 
20/10: SCHAATSPRIKKELS. Vandaag gaan we met alle meisjes van de KSA gezellig een
dagje schaatsen. Vergeet zeker geen muts, sjaal, handschoenen en dikke kousen!!!!
Meer info vind je vooraan in de tons.
 
26/10: STUNTDAG. Vandaag spelen we een heeeeel groot spel samen met alle
jeugdbewegingen van Aalst in het park van Aalst. Meer info vind je voraan in de tons. 
 
01/11 - 03/11: HERFSTKAMP. Voor sommigen is het de eerste keer op kamp met KSA,
we gaan 3 dagen plezier maken, spelletjes spelen en lekker eten. Meer info vind je
vooraan in de tons.
 
10/11: Vandaag gaan we iets heel mooi knutselen voor de Sint...
 
17/11: Vandaag gaan we samen spelen met de jongens van KSA!
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Kusjes Jitse, Luna en Eline <3

 
 
 
 
 
 

 
 

Kleur mij in als een
echte leeuw rrrrrrr
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ROODKAPJESARTIKEL
WELKOM, WELKOM, WELKOM

ROODKAPJES!!!
 

De zomer(vakantie) is jammer genoeg voorbij... Maar niet getreurd!
JAJA KSA ROO is weer van de partij! Vol plezier en avontuur!

 
Het thema van dit jaar is Tien op Team. 

Dat betekent dat we het hele jaar samen moeten werken voor een tien op team!
Uiteraard winnen we dit hoor, want wij zijn de leukste en tofste KSA van het land!

 
Jullie leidsters staan al te spartelen voor het nieuwe jaar en om jullie te leren kennen.

Maar om te beginnen spelen we een spelletje!
 

BINGOOOOOOOOOOOO!!
Spelregels: Je kleurt alles met je lievelingskleur, wat bij jou past. Heb je bijna alles

kunnen inkleuren? DAN BEN JE EEN ECHTE KSA'ER!
 

Ik ben 
een meisje

Ik ben  niet 
bang om mij 
vuil te maken

Zondagen wil 
ik op de KSA
doorbrengen

Mijn lievelings
-kledingstuk is 

mijn uniform

Ik wil 10 dagen 
op kamp volop

spelen

Ik ben niet bang 
van de strenge 
leidsters (hihi)

Ik roep en lach 
graag eens heel 

luid 
 

Ik doe graag
eens zot

 

Ik ga graag 
eens op uitstap 

(bos, zee, ...)

Ik wil vriendinnen
maken voor

het leven

Ik zing graag 
eens een KSA 

liedje

Ik wil graag
leren sjorren
en een tent 

opzetten

Ik wil graag 
andere KSA's 
leren kennen

 

Ik speel graag
waterspelletjes

Ik hou van feestjes
met chips, snoep

 en frisdrank

Een zotte quiz 
met opdrachtjes

doe ik graag

Ik zit graag aan
het kampvuur 

met marshmallows

Ik wil later ook 
een strenge 
leidster zijn

Ik wil mijn haar
rood verven om 

een echt roodkapje
te zijn! 

 Sorry mama en papa

Ik knutsel 
graag vanalles
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Dan is er nog een raadseltje. WIE OH WIE IS JULLIE LEIDING?
We stellen ons even voor... Wij zijn drie fantastisch enthousiaste leidsters waar jullie
een onvergetelijk jaar mee gaan beleven. Whoehooeee hier zijn we dan:
Leidster nummer 1:

 Hoipipeloi Roodkapjes!
Ik ben Lieselot en op 11oktober word ik 20 jaar! (oeee ik ben
oud aan het worden)
Ik studeer Orthopedagogie aan Hogent. Ik zit dan ook op kot in
Gent!
Mijn hobby's zijn dansen, KSA, shoppen, eten, Netflixen en met
mijn vriendinnen afspreken.
Dit is mijn 5e jaar als leiding en ik heb er nog geen spijt van! En
Roger de kat en Pieterjan het aapje zijn mijn huisdiertjes... 
Ooohnee wacht, dat aapje is mijn broer. Ik kijk er al naar uit
om met jullie mijn zondagen en een tof kamp te beleven! Tot
snel! 

Leidster nummer 2:
Hey hey liefste Roodkapjes! Ik ben Liesa en ik ben 16 jaar
geworden op 14 augustus.
Ik studeer economie moderne talen en ik ga in Aalst naar
school.
Mijn hobby's zijn KSA (NATUURLIJK :)) en crossfit.
Dit is mijn eerste jaar leiding en ik heb er super veel zin in! 
Tot binnenkort meisjes!!!

 
 
Leidster nummer 3:
Helaba allerliefste Roodkapjes, ik ben Valérie en ik ben 15
jaar... De jongste van de drie :)
Ik studeer net zoals Liesa economie moderne talen in DVM
Humaniora. 
Mijn hobby's zijn tennis en KSA natuurlijk!
Ik hoop dat jullie er even veel zin in hebben als ons! Het
wordt een topjaar!

 
Hieronder staat alle data die jullie in jullie agenda kunnen opschrijven!

Het is altijd fijn als je er altijd bij bent! Tot binnenkort!
Heel veel groetjes van jullie liefste leidsters

Lieselot, Liesa en Valérie!
xxxxxxxxx
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DATA:
Zondag 22 september: Startdag. Vandaag is het tijd voor onze eerste activiteit!
Jullie zijn welkom om 10u45 in de kerk Ten Bos in Erembodegem.
Nadien vanaf 13u30 welkom op het heem voor inschrijvingen, een tof spel en
kennismaking met alle andere roodkapjes. Op het einde van de dag krijgen jullie een
verrassing. Tip: Het is iets heel lekkers!
 
Zondag 29 september: Rarara wie ben ik? Vandaag spelen we een spel zodat we elkaar
beter leren kennen! Wat neem je mee: je goed humeur, een zonnebril of een regenjas
en je sportieve beentjes.
 
Zondag 13 oktober: Verrassing! Feestje? Spel spelen? Lui zijn? Naar het bos? Koken?
Hihi ik verklap het niet! Ben je benieuwd wat we gaan doen? Kom dan maar snel af!
 
Vrijdag 18 oktober: Dag van de jeugdbeweging. Joepiejeej, het is een feestdag!
Jullie mogen/moeten met je uniform naar school! Zo kan jij laten zien dat je een trotse
KSA-ster bent!
 
Zondag 20 oktober: Schaatsprikkels. Kan jij super goed schaatsen? Dan wil ik al jouw
schaatskunstjes zien! Kan jij nog niet zo goed schaatsen? Geen probleem, we leren het
je wel! Vergeet zeker je muts, sjaal en handschoenen niet! Meer info vooraan in de
tons!
 
Zondag 26 oktober: Stuntdag. Heh wat is dat? Stuntjes doen? Zoals hondenstand,
salto, radslag? Neeneenee, geen paniek, geen turnoefeningen. We spelen vandaag
samen met andere KSA's van Aalst. Dat wordt heel tof, nieuwe vriendjes maken en
leuke spelletjes spelen!
 
Vrijdag tot zondag 01/11 - 03/11: Herfstkamp. Een weekendje weg met de KSA! Drie
dagen lang spelen en amuseren! Ik kan maar één ding zeggen hierover: dit wordt 
G-E-W-E-L-D-I-G!!!
 
Zondag 10 november: Bos! 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
of misschien zien we een kabouter op een paddenstoel?
 
Zondag 17 november: Samen met de jongens. Vandaag gaan we samen met de jongens
van KSA Sint-Amandus spelletjes spelen! Joepie!
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TIPTOPPERSARTIKEL
10 op team, 9 de nieuwe leiding is al aan het beven, 8 we hebben er lang

genoeg op gewacht, 7 het KSA-leven, 6 ook terug naar school en naar de les,
5 misschien dat ik overdrijf, 4 maar ik kan niet wachten op 't plezier, 

3 samen shaken op K3 (mopje)... 2 jullie doen toch mee?... Zoals onze KSA is
er... MAAR 1.... STAAAART

Zijn jullie er klaar voor? Ja? Echt? 
LET'S GOOOOOO

DAG LIEVE TIPTOPPEEEERS!!!!!!!
Het nieuwe KSA-jaar gaat weer van start hoeraaaaaa! Het jaarthema is: 10 op team
dus misschien beginnen we best met het voorstellen van jullie leidingsTEAM.
 

PASPOORT 2
NAAM: Britt
VOOR DE VRIENDEN: Brittbrow
IN DE KSA IS ZIJ: De wildste en sportiefste, tegen Britt kan je niet winnen
(Horen we daar een uitdaging?)
BUITEN DE KSA IS ZIJ: een inwoner van wereldstad Ternat en daar ook
meteen de coolste
ZE KAN HET BESTE: Kindjes heffen (minstens 3 tegelijk)

PASPOORT 3
NAAM: Naomi
VOOR DE VRIENDEN: Omi
IN DE KSA IS ZIJ: De enthousiastste en ook een bazeke, ze kan met gemak
een beetje energie met iedereen delen
BUITEN DE KSA IS ZIJ: altijd met KSA bezig, KSA = life en ook inwoner van e
kotje in Gent!
ZE KAN HET BESTE: Trucjes doen, split bijvoorbeeld

PASPO0RT 1
NAAM: Julie
VOOR DE VRIENDEN: Jujie
IN DE KSA IS ZIJ: De liefste, voor knuffels moet je bij JUJIE zijn
BUITEN KSA IS ZIJ: op school en bij haar liefje OEEEEEE (daar weten we
graag meer over jaaaa)
ZE KAN HET BESTE: Haasje over doen (écht ze is de beste)

18



ZOZO, dit zijn jullie leidsters voor dit jaar, geef toe, jullie hebben geluk he? 
Maaaaar bijlange niet zoveel geluk als wij natuurlijk want wij MOGEN jullie leidsters
zijn dit jaar en daar zijn we heel heel heel blij mee. We hebben dan ook TIPTOP
spelletjes gemaakt voor onze TIPTOPpers, alleen de crème de la crème voor jullie. 
 
Voelen we daar de kriebels al om terug naar KSA te komen? OKE OKE
 
Vanaf zondag 22 september zijn jullie allemaal welkom op ons heem. Het thema is
cowboys en indianen dus breng je cowboyboots en hoed maar mee of je
indianenkleedje, kwestie van meteen te tonen dat wij de TIPTOPpers zijn hé! Er is een
beetje spanning tussen de indianen en cowboys van Erembodegem maar wij lossen dat
wel op. Hopelijk komt het goed en kunnen zowel de cowboys als de indianen samen
genieten van een lekkere verrassing op het einde van de dag. Breng gerust nog
vriendinnetjes mee die nog niet in de KSA zitten want we kunnen alle hulp gebruiken
natuurlijk!!
 
EN VOOR DE REST?
- 22/09: Startdag (uitzonderlijk vanaf 13u30), klaar om samen met de cowboys en
indianen een 10 op team te halen? Vergeet ook zeker niet dat we een startmis hebben
om 10u45 aan de Ten Bos kerk in Erembodegem.
- 29/09: Het wordt een raadselachtige dag, vergeet niet al je wijheid mee te brengen!
- 13/10: Zzzz... We doen een vergadering in pyjama. Breng je mooiste pyjama mee!
- 18/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! Ga allemaal in je mooiste outfit naar school! 
           jawel, jawel jullie KSA-hemd natuurlijk! In Aalst kun je voor school een gratis
koffiekoek op de Grote Markt komen eten en je leidsters zien!!
- 20/10: Vandaag gaan we ons best beentje voor zetten/schuiven en daarna schuiven
we met ons andere been naar voor. Goed? WE GAAN SCHAATSEN JIPPIE
- 26/10: Zijn jullie ons jaarthema nog niet vergeten? Vandaag draait alles rond 10 op
team, samenwerken is de boodschaaaap!
- 1-3/11: HET ALLER LEUKSTE HERFSTKAMP OOIT
- 10/11: Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons Sint-Maarten,
ik zie hem al staan... DE SINT KOMT! Braaf zijn he!
- 17/11: Vandaag gaan we met de jongens spelen, bweihhh
 
ZO dit zijn alle vergaderingen. Jullie schrijven dit goed op? Want we zouden jullie niet
graag moeten missen he!

TOT BINNENKORT VRIENDEN,
JUJIE, BRITTBROW EN OMI <3
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JIM-ARTIKEL
Dag Jimmers!!!

Jullie 3 nieuwe leidsters hier!!! Jaja, goed gelezen, dit jaar heeft de JIM 3 fantastische
leidsters! De grote vraag hoor ik al komen: "Wie zijn onze 3 allertofste leidsters dan??"
Wel, dat blijft een geheim tot op het einde van ons tonsartikel. Als je al naar 'T Varken
gekomen bent, dan weet je het natuurlijk al. 
 
Wij hebben er toch al heel veel zin in, jullie ook? Het wordt sowieso een topjaar, dat
beloven we! Hieronder komt er een woordzoeker om ons al beter te leren kennen. De
bedoeling is dat jullie de woorden zoeken die iets met ons te maken hebben. En hopelijk
kennen jullie ons zo al wat beter voor het jaar begonnen is. 

Leidster 1:
- NEGENTIEN
- ERGOTHERAPIE
- VIERDEJAAR
- MOPJES
- SARAH
- DANSEN
- BRUIN

 

Leidster 2:
- ZEVENTIEN
- INFORMATICA
- TWEEDEJAAR
- ENTHOUSIAST
- GROOT
- LIESEL
- DONKERBLOND
- ZUSENBROER

 

Leidster 3:
- VIJFTIEN
- ECONOMIE
- ISAURA
- EERSTEJAAR
- KLEIN
- BLOND
- GRAPPIG
- ZUS
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Dan is het nu tijd om de eerste activiteiten aan te kondigen. Wij hopen dat jullie voltallig
aanwezig zullen zijn!
 
22 september: Startdag!! We spelen 1 groot spel met de hele KSA in thema van
'Cowgirls en indianen'! 
 
6 oktober: Het is de allereerste activiteit voor de JIM dus we gaan elkaar beter leren
kennen en samenwerken op een TEAMBUILDINGDAG!
 
18 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!! De allerbelangrijkste dag in jullie leven. 's
ochtends is er een ontbijt op de Grote Markt, graag zouden wij met jullie afspreken aan
de ING om 7u30. Hopelijk zien we jullie daar, want we hebben een verrassing die de
dag nog leuker zal maken! (Vergeet jullie uniform niet aan te doen!)
 
20 oktober: Schaatsprikkels. Let maar goed op in de les wiskunde, want jullie gaan het
nodig hebben !
 
26 oktober: Stuntdag! Pas op he, tis op een zaterdag deze keer! Meer info volgt nog!
 
1-3 november: HERFSTKAMP!!!! Vergeet zeker geen chiquen outfit #SlayAllDay ;) 
 
17 november: Deze keer spreken we af met de jongens van KSA Erembout oeeeeeeehh.
 
24 november: Haal jullie kookkunsten en kookschort maar al boven want het gaat
nodig zijn!
 

Veel lieve kusjes van jullie leidsters, 
ISAURA, LIESEL en SARAH xxx
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SIM-ARTIKEL
Dag Simmers

Yee het is weer zover, een nieuw KSA jaar gaat van start. En past maar op want het
wordt geen gewoon jaar want het is een doop jaar. Moehahaaa! Bereid jullie er maar
mentaal op voor. De simmers die naar het Varken zijn geweest hebben trouwens al een
streepje voor op de rest. Jullie hebben al iets verdiend, maar wat jullie hebben verdiend
blijft nog even geheim.
 
Een nieuw werkjaar betekent ook nieuwe leidsters en jaja we hebben er veel zin in. We
zullen ons kort even voorstellen, later krijgen jullie nog een uitgebreide powerpoint-
presentatie over ons leven zodat we elkaar heel goed gaan leren kennen. We
verwachten dan ook een powerpoint-presentatie van jullie terug voor ons. Hier zijn ze
dan, jullie leidsters:

JANIS
Babbelt graag

Pro in zwoel kijkenMaakt graag mopjes
Criminologie

Klein
Doet graag dutjes3e jaar leidster

1 zus (leeuw Juna) Creatief (Kijk eens hoe een 
mooi petje ze gemaakt heeft)

MATTI

Twee huisdieren Soms een warhoofd

<3 Sander

5e jaar leidster

Love chillen en roddelen

Criminologie

Be happy
Enthousiast
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CARLINDE

Eet stoute kindjes op
Screamer

Lievelingsgerecht: 
gevulde paprika

Voor de vrienden ist 
Carrie DC

Optiek en optometrie

4e  jaar leidster
Musikalo

1 broer (ook ne KSA'er)

Voila si, nu kennen jullie de leidsters al wat beter en nu komt het belangrijkste: 
DE DATA. Neem jullie agenda erbij en noteer de data goed. Want hoe meer zielen, hoe
meer vreugd.
 
Zondag 22 september: Startmis + Startdag
Jippie de start van het nieuwe jaar. Dit beginnen we natuurlijk met onze mooie
startmis. En daarna helaas niet meer zoals vroeger spelletjes spelen op de startdag,
maar wees niet getreurd want wij mogen iets leukers doen. Wij gaan de lekkere wafels
maken. Neem dus allemaal een WAFELIJZER mee!
 
Zondag 6 oktober: Wie zeidde goi?
Het is het perfecte moment voor wat teambuilding en powerpoint-presentaties om
elkaar wat beter te leren kennen. Zorg ervoor dat jullie allemaal aanwezig zijn want
vandaag gaan we meer info geven over de DOOP. HIHIHI
 
Vrijdag 18 oktober: Dag Van De Jeugdbeweging
Whoep whoep Dag Van De Jeugdbeweging! De dag waarop je uw mooie KSA-hemd kan
aandoen om mee naar school te gaan. De dag waarop je gratis koffiekoeken kan
krijgen op de grote markt. Dit is gewoon de beste dag van het hele jaar.
 
Zondag 20 oktober: Schaatsen
Na al die jaren zijn jullie hopelijk al pro's in het schaatsen geworden. De leiding
verwacht dan wel een coole ijsschaatsshow van jullie met zot coole trucs. Vergeet
zeker jullie HANDSCHOENEN EN GELD niet. Tot dan!
 
Zaterdag 26 oktober: Stuntdag
I say stunt you say dag. Stunt dag! Stunt dag! Yee ole pistole! (meer info volgt nog)
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Vrijdag 1 november - zondag 3 november: herfstkamp
Yess herfstkamp!!! Drie dagen even weg van de mammie en pappie, u amuseren met
de leukste simmers van het land. Geweldig gewoon!!! Ps: Neem zeker een WITTE T-
SHIRT mee!
 
Zondag 17 november: ???
De leiding heeft iets in petto voor jullie. Wat het is blijft nog even geheim. Een kleine tip:
haal vandaag de beste sherlock homes in jou naar boven en een GSM MEENEMEN naar
deze activiteit zou handig zijn.
 
Zondag 24 november: Escape room @KSA
Gaat het jullie lukken om op tijd eruit te geraken of niet?
 

Vele groetjes en tot snel simmers!!
XOXO Janis, Matti en Carlinde XOXO

(ps: om te testen of jullie wel degelijk de tons lezen moeten jullie stiekem tijdens de startdag het codewoord fietswielventieldopje tegen 
de leiding zeggen en geen andere simmer mag het opmerken)
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LEIDINGSPLOEG

 

Groetjes, 
Eline, Isaura, Britt, Valérie, Julie, Luna, Janis, Jitse,

Liesa, Sarah, Lieselot, Carlinde, Naomi, Matti en Liesel
 

Trots kunnen we nu ook de leidingsploeg voor het werkjaar
2019-2020 voorstellen! Met veel plezier zullen wij spelletjes
voorbereiden en jullie de komende zondagen zo goed
mogelijk proberen entertainen! 
Wij kijken er alvast naar uit, jullie ook?
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MINI KSA-QUIZ

A| 4
B| 51) Hoeveel groepen telt onze KSA?

 2) Hoeveel jaar bestaat onze KSA  dit jaar?

A| 15
B| 133) Hoeveel leidsters zijn er dit jaar?

A| VKSJ
B| KSJ5) Wat waren we voor we KSA waren?

A| Niemand
B| Carlinde7) Wie is er sinds dit jaar ook bonds?

A| 1

A| Neen
B| Ja9) Is KSA een afkorting van iets?

A| 64 
B| 66 

4) Hoe oud is de oude leidster van onze KSA?A| 18
B| 20

6) Hoeveel nieuwe leidsters zijn er?A| 6
B| 5

8) Hoeveel keer per jaar gaan we op kamp?A| 2
B| 3

10) Wat is het jaarthema van 2019-2020?A| Tien op team
B| Talent ten top

Antwoorden:: B, B, A, B, A, A, B, A, B, A

We gaan jouw kennis over KSA eens testen! Wat weet jij
nog of al over onze KSA? Haal jij Tien op Team? Succes!
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De zomervakantie zit erop, dus we mogen allemaal weer
naar school! Kleur deze kleurplaat mooi in zodat je er
helemaal klaar voor bent! Veel kleurplezier!

KLEUREN MAAR!
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