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KALENDER SEPTEMBER – OKTOBER - NOVEMBER
WANNEER?

WAT?

UUR?

Zondag 23 september

Startmis
Startdag

10u45
13u30-17u30

Zondag 30 september

Activiteit -12 en +12

14u-17u

Zaterdag 6 oktober –
zondag 7 oktober

KSA ROO @Levensloop
Aalst

Zaterdag 15uzondag 15u

Zondag 14 oktober

Activiteit -12

14u-17u

Vrijdag 19 oktober

Dag van de jeugdbeweging

De hele dag!

Zondag 21 oktober

Schaatsprikkels -12 en +12

13u30-17u

Zaterdag 27 oktober

Stuntdag -12 en +12

13u30-17u

Vrijdag 2 november –
Zondag 4 november

Herfstkamp

Vrijdag 16 november

Frisco in den disco (fuif)

Zondag 18 november

Activiteit +12

Vrijdagochtend
tot
zondagmiddag
Vanaf 21u
@CINEMA
14u-17u

Zondag 25 november

Activiteit -12
Dropping Sim

14u-17u
TBA
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BONDSARTIKEL

Start van het nieuwe werkjaar,
HOERA!
Een frisse start, nieuwe vriendjes op school EN de start van een nieuw KSA-jaar. Daar
komt natuurlijk heel wat verandering bij kijken. Verandering is leuk, want dit zorgt voor
nieuwe leuke meisjes in de KSA, nieuwe leidsters én een nieuw jaarthema. Het
jaarthema dit jaar is “Groei uit jezelf”, iets waar wij als KSA graag aan bijdragen. Meer
info over wat het thema concreet inhoudt kunnen jullie vinden op www.ksa.be . Het
thema van onze startdag heeft dan natuurlijk ook te maken met groeien. Op welke
manier kunnen we natuurlijk nog niet verklappen… !

Nieuwe werking
Een nieuw KSA-jaar brengt met zich mee dat er zoals ik eerder al zei: “dingen
veranderen”. Zo namen we dit zomerkamp afscheid van onze gedreven Valerie (na
6 jaar leiding waarvan 4 jaar hoofdleiding) en lieve Caro (na 3 jaar leiding), maar ik
ben er vrij zeker van dat deze twee kanjers nog regelmatig gaan passeren op KSA. Ze
verdienen het dan ook enorm om in dit bondsartikel nog eens bedankt te worden,
dus bij deze: “Dikkedikkedikke super dikke merci voor de jaren inzet, we love Valère
en Keiro!”.
Maar waar oude leidsters ons verlaten, komen er nieuwe bij… Welkom Eline, Julie en
Liesel!!! Deze 3 superleuke meiden versterken vanaf dit jaar ons leidingsteam en we
konden ons geen betere versterking wensen.
Ook in het bondsteam is er wat veranderd, wel nu ja… “bondsteam”. Dit jaar zal ik,
Naomi, alleen klaarstaan voor al jullie vragen over KSA klein of groot en hoewel ik
Valerie als mede-bonds ga missen, zie ik het helemaal zitten! Laten we erin vliegen!

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 23 september langskomen om eens te proberen en
wanneer je het leuk vindt kan je gewoon de volgende keer opnieuw komen! Leuk
toch? Wanneer je hebt beslist om in KSA Roo te komen is er wel 1 ding belangrijk:
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inschrijven! Om je te kunnen verzekeren op onze activiteiten is het noodzakelijk dat
iedereen is ingeschreven. We zullen dan ook dit jaar strenger optreden. Iedereen mag
zeker eens komen proberen en omdat het voor sommige kindjes niet meteen beslist is
of ze graag willen blijven komen of de mama’s en de papa’s soms wat veel aan hun
hoofd hebben krijgen jullie van ons wat respijt.
Máár… zijn jullie liefste meisjes nog niet ingeschreven tegen de 3de vergadering zullen
wij genoodzaakt zijn om te bellen naar de ouders om de meisjes op te halen. We
kunnen het namelijk niet maken dat onze stoere meiden tijdens al dat ravotten niet
verzekerd zijn.
Om wachtrijen op de startdag zélf te vermijden kan je je inschrijven via onze site óf
kan je zondag 9 september langskomen op ’T Varken want daar zal van 14 u 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 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.
Wil je de inschrijving graag mondeling bespreken met een leidster of ondervind je
problemen bij het inschrijven dan kan je ons steeds eens contacteren op het emailadres ksarooerembodegem@outlook.com, eens bellen naar de hoofdleidster:
Naomi (0489 41 45 55) 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 hemd
(voor een hemd vanaf maat 38 betaal je €25), €2,5 voor een sjaaltje en €15 voor een
KSA Roo T-shirt.
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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 Sarah Boel voor -12 en Liesl Reynaert voor
+12.
Ook andere KSA-hebbedingetjes zijn te verkrijgen zoals petjes, zonnebrillen, wuppies,
brooddozen, T-shirts, pulls... Deze bieden wij niet zelf te koop aan, maar je kan ze wel
vinden op de site van KSA Nationaal en KSA Oost-Vlaanderen. In hun online winkel
kan je kiezen uit een uitgebreid gamma aan KSA-spullen

!

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

UITpas
KSA Roo past mee! Het UiTpas-systeem is al jaren een gevestigde waarde binnen het
Aalters ontspanningsleven. Ook wij nemen hieraan deel, wat inhoudt dat mensen met
een UiTpas met kansentarief recht hebben op verminderd inschrijvingsgeld of
kampgeld. Als je hiervan gebruik wilt maken, laat ons dan zeker iets weten via mail. Je
kan onze evenementen ook steeds terugvinden in de UiTdatabank!
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Levensloop van 6 oktober 2018 tot 7 oktober 2018
Ook dit jaar loopt KSA Roo mee met de levensloop, een loop/wandelevenement dat
draait rond solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. De bedoeling is
dat er gedurende 24 u steeds iemand van ons team aan het lopen of wandelen is.
Steun jij graag mee? Loop of wandel dan met ons team één of meerdere toertjes mee
op Levensloop! We zijn nog op zoek naar geëngageerden die deze uitdaging samen
met ons tot een goed eind willen brengen!
Geïnteresseerd?
*Stuur een mailtje naar ons e-mailadres ksarooerembodegem@outlook.com om te
laten weten wanneer je vrij bent om een aantal toertjes te lopen/wandelen.
*Schrijf je in op: https://www.levensloop.be/teams/ksa-roo-erembodegem-0
(Inschrijven is verplicht!) en betaal €10 (gaat integraal naar Stichting tegen Kanker)
*Enkele dagen voor het evenement, krijg je van ons een mailtje terug waarin staat
wanneer we jou precies verwachten (binnen je opgegeven uren)

Meer info?
Stuur ons gerust een bericht, mailtje of spreek iemand van de leiding aan. E-mail:
ksarooerembodegem@outlook.com . Ook als je geen zin of tijd hebt om te lopen, kan
je ons steunen door middel van een gift via de website hierboven (Vanaf €40 fiscaal
aftrekbaar). We hopen er samen met jullie een topactiviteit van te maken! Tot dan!

Schaatsprikkels op 21 oktober 2018, 13u30-17u
Ook dit jaar nemen we als jeugdbeweging deel aan de Bloso Schaatsprikkels op de
schaatsbaan van Liedekerke. We mogen een hele namiddag schaatsen, krijgen een
lekkere pannenkoek als vieruurtje en dat voor slechts €3. 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 of
terugreis is of voor allebei. 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 €3 ook gepast mee te nemen.
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Herfstkamp 2 november 2018 – 4 november 2018
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. Indien
gewenst, brengen de leidsters jullie graag een bezoekje om wat meer uitleg hierover
te geven, maar de inschrijvingen verlopen wel via de site. De kostprijs voor deelname
aan het herfstkamp bedraagt €40.

Ik denk dat we er zijn…
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 mij; de hoofdleidster.

Hopelijk mogen we samen allemaal groeien dit jaar! !

Veel KSA-groeten,
Naomi

Naomi Wouters
0489 41 45 55
Schietbaan 31
9300 Aalst
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JAARTHEMA
KSA, dat is samen de wereld ontdekken, samen groot worden en je stap voor stap
ontwikkelen tot wie je bent en hoe je in het leven staat. We kunnen de meerwaarde
van onze jeugdbeweging als plaats om te groeien niet genoeg in de kijker zetten,
maar we doen een poging met het jaarthema!

Als lid word je geprikkeld om talenten in te zetten en te ontwikkelen binnen je KSAgroep. Groeien zit daarbij in zowel grote als kleine dingen: vrienden maken, je plaatsje
zoeken in een groep, samen op ontdekkingstocht gaan, de wereld rondreizen in je
eigen lokaal, van boom tot boom slingeren in een stoere commandotocht,
accepteren dat iemand anders is, je smijten op het podium van het ouderfeest,
personen durven aanspreken in een stadspel, de zevenkoppige draak verslaan, de
natuur intrekken en geen sporen nalaten, je mooiste schilderkunsten vereeuwigen in
het lokaal… Je hebt plezier en je leert jezelf kennen en uitdagen. Je leert grenzen
verleggen, je leert oordelen wat kan en niet kan en groeit zo op vele verschillende
vlakken als persoon. Daarbij is er geen haast of verplichting, iedereen groeit op z’n
eigen tempo.

Ook de vriendengroep versterkt. Je leert elkaar door en door kennen en smeedt
vriendschappen voor het leven. Dat stimuleert nog eens je persoonlijke groei. Je durft
jezelf ‘smijten’, je vertrouwt en rekent op elkaar, je haalt het beste in elkaar naar
boven.

Als +16’er en leid(st)er ga je nog een stapje verder. Je leert geleidelijk aan een groep
leden te entertainen met creatieve activiteiten, je biedt hen een veilige omgeving
om zich te amuseren en waakt dat ze op een goede manier met elkaar omgaan. Je
leert bovendien taken en verantwoordelijkheden opnemen binnen een
leidingsgroep, je leert samenwerken om meer te bereiken, je durft je stem laten horen
… En dat allemaal op een spontane en amusante manier.

Een KSA-groep biedt een oefenterrein met unieke verantwoordelijkheden en kansen
om je veilig te ontpoppen. Er is ruimte om ervaringen op te doen en te
experimenteren, het is een plaats waar meer aandacht besteed wordt aan het
opstaan dan aan het vallen. Dankzij een goede omkadering kan er telkens opnieuw
geleerd worden uit fouten en krijgt iedereen de kans om het in de toekomst nog beter
aan te pakken. Zo doe je ervaringen op van onschatbare waarde die je in je verdere
leven zal kunnen gebruiken. Het bewaken of iedereen zich goed voelt in de groep en
ruimte krijgt om te groeien, is daarbij minstens even belangrijk als de resultaten die je
als groep boekt.
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Je staat er niet altijd bij stil hoeveel levenservaring je in die tijd in KSA al opgebouwd
hebt. Andere keren sta je wel stil bij je groeiproces en wil je bewust een aantal zaken
bijleren. Daarvoor biedt KSA vorming aan. Het zorgt ervoor dat ervaring en expertise
binnen KSA bewust doorgegeven wordt, dat er van elkaar geleerd wordt. Dat is ook
zeker een meerwaarde om als groep en als persoon te groeien.

KSA geeft je de kans om te ontpoppen zoals nergens anders. Samen baan je je een
weg doorheen de leeftijdsgroepen om uiteindelijk met zoveel ervaringen en
vaardigheden uit jezelf te groeien!
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STARTDAG

11

LEVENSLOOP

Steun jij graag het goede doel (Stichting tegen Kanker) of hou jij gewoon van een
sportieve uitdaging? Loop of wandel dan met ons team één of meerdere toertjes mee
op Levensloop! We zijn nog op zoek naar geëngageerden die deze uitdaging samen
met ons tot een goed eind willen brengen!
Geïnteresseerd?
*Stuur een mailtje naar ons e-mailadres ksarooerembodegem@outlook.com om te
laten weten wanneer je vrij bent om een aantal toertjes te lopen/wandelen.
*Schrijf je in op: https://www.levensloop.be/teams/ksa-roo-erembodegem-0
(Inschrijven is verplicht!) en betaal €10 (gaat integraal naar Stichting tegen Kanker)
*Enkele dagen voor het evenement, krijg je van ons een mailtje terug waarin staat
wanneer we jou precies verwachten (binnen je opgegeven uren)
Meer info? Stuur ons gerust een bericht, mailtje of spreek iemand van de leiding aan.
E-mail: ksarooerembodegem@outlook.com
Ook als je geen zin of tijd hebt om te lopen, kan je ons steunen door middel van een
gift via de website hierboven (Vanaf €40 fiscaal aftrekbaar). We hopen er samen met
jullie een topactiviteit van te maken! Tot dan!
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LEEUWKESARTIKEL

Dag allerliefste leeuwtjes!
Deze tons is de start van een mooi avontuur dat we samen gaan
beleven. Haal snel jullie mama en papa erbij om voor te lezen wat
jullie leidsters allemaal te vertellen hebben.
Eerst en vooral een dikke proficiat aan jullie zelf omdat jullie naar
de leukste ksa van het land zijn gekomen ! Voor de nieuwe en al
ervaren leeuwjtes hebben we een top zes lijstje gemaakt om te herinneren waarom leeuwtje
zijn super tof is!

Je leert super veel nieuwe vriendinnetjes kennen.

Je kan twee keer met ons meegaan op kamp. Eens mee op herfstkamp en
eens mee op zomerkamp. Op zomerkamp gaan we zelfs in een tent slapen
met ons allen, super gezellig!

KSA is de plek om je uit te leven en veel leuke spelletjes te spelen. Vuil worden
hoort daar zeker ook bij want zo worden jullie echte stoere meisjes.

KSA is de leukste hobby die er bestaat! Op dag van de jeugdbeweging kan
je dan pronken met ons mooie ksa-hemd.

Het jaarthema dit jaar van KSA is groei uit jezelf en daarbij hoort een bucketlist van
activiteiten die we dit jaar zeker en vast gaan doen zodat we groeien uit onszelf. Ik
kan al verklappen dat er leuke zaken op de bucketlist staan die we gaan doen.
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De leeuwtjes hebben super toffe gemotiveerde leidsters. Dan gaan we nu
over naar de voorstelling van de leidsters. Het zijn enkele weetjes over
onszelf. Je kan ons natuurlijk beter leren kennen door elke activiteit naar
KSA te komen :-)
Leidster nummer 1
Naam: Julie De Schryver
Ik ben jarig op: 27 augustus
Broers/zussen: 1 zus, Leonie ( zij zit in de jim)
Hobby's: crossfit en KSA
Aantal jaar in leiding: eerste jaar als leiding
Favoriete KSA-spelletje: stratego
Lievelingskleur: babyblauw
Dit wil ik nog kwijt: Dit is misschien mijn eerste jaar
als leiding maar ik zie het al volledig zitten! :)
Leidster nummer 2
Naam: Sarah Boel
Ik ben jarig op: 24 augustus
Aantal jaar in leiding: Nu is het mijn 3de jaar
Broers/zussen: Ik heb 2 broers, 1 jongere en 1
oudere
Hobby's: Natuurlijk KSA maar ook dansen
Favoriete kampeten: Mhhh? Misschien
wentelteefjes ;)
Beste mop die ik ooit gehoord heb: Ik heb een
probleem... als ik mijn ogen toe doe dan zie ik niets
meer
Dit wil ik nog kwijt: Ik heb heeeeeel veel zin om jullie leidster te zijn xxxx
Leidster nummer 3
Naam: Carlinde De Coster
Ik ben jarig op: 17 augustus
Aantal jaar in leiding: Dit is nu mijn derde jaar
Broers/zussen: Ik heb een oudere broer
Hobby's: KSA natuurlijk en muziek
Favoriete KSA-liedje: Het avondlied
Lievelingseten: gevulde paprika
Dit wil ik nog kwijt: Ik hoop dat het een leuk KSA-jaar
wordt J

14

Dan is het nu tijd voor de data, laat je mama en papa deze maar noteren in
hun agenda.
Zondag 23 september: Startdag
Spannend, voor sommige kindjes is het de eerste keer dat ze naar KSA gaan komen. Op onze startdag
spelen wij altijd een groot spel en achteraf kan je lekker smullen van onze heerlijke wafels die de
oudste groep voor ons heeft klaargemaakt.

Zondag 30 september: Hoe goed kennen we elkaar nog?
Vandaag gaan we testen hoe goed jullie elkaar nog kennen van op de startdag.

Zaterdag/ zondag 6-7 oktober: Levensloop
De leidsters gaan hier wandelen en lopen voor het goede doel op Levensloop. Jullie zijn ook altijd
welkom, meer info hierover staat vooraan in de tons.

Zondag 14 oktober: Dag van het/de bal.
De naam van de activiteit verklapt al wat er vandaag op de planning staat. Verkleed als prinses
komen kan zeker geen kwaad.

Vrijdag 19 oktober: Dag van de jeugdbeweging!
Vandaag mag je naar school in je uniform!! Draag het met trots, als een echt leeuwtje :D

Zondag 21 oktober: Schaatsprikkels
Vandaag gaan we schaatsen, joepieeee !!! 3 euro en handschoenen niet vergeten

Zaterdag 27 oktober: Stuntdag
Vandaag gaan we niet op het KSA heem spelen maar in het park van Aalst. Hier gaan we spelletjes
spelen met andere KSA’s uit de buurt, super leuk!

Vrijdag 2 november - zondag 4 november: Herfstkamp
Jippie het eerste kamp! We slapen met ons allen in gebouwen en spelen veel spelletjes om de beste
drie dagen van ons leven te beleven. De leidsters zullen waarschijnlijk nog bij jullie thuis langskomen
voor moesten er vragen zijn want dat is een spannend moment zo voor de eerste keer op kamp gaan.

Zondag 25 november: Bosspel
Vandaag trekken we naar het bos om daar te spelen. Vergeet niet om jullie wamer te kleden en
stevige schoenen aan te doen. Op het einde hebben we een kleine verrassing voorzien !

GROETJES VAN DE LEIDSTERS EN TOT OP DE ACTIVITEITEN J

xoxo Julie – Sarah – Carlinde xoxo
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ROODKAPJESARTIKEL
Dag tofste groep van de hele wereld, ook wel beter
bekend als: de ROODKAPJES van KSA Roo!
Wie o wie zegt er nu hallo tegen jullie? Dat komen jullie straks te weten! Was je vorig
jaar al een roodkap, dan heb je samen met leidsters Janis en Carlinde een
fantastisch KSA-jaar beleefd. Ben je nieuw in onze KSA, dan ben je zeer welkom in
onze groep. Was je vorig jaar een stoer leeuwtje en word je nu een nog stoerdere
roodkap, dan mag je nu wél 10 dagen mee op kamp (woooow).
De zomervakantie zit er helaas op, MAAR dat betekent dat er 3, ja ja, maar liefst 3
lieve leidsters voor jullie klaarstaan voor een spectaculair nieuw KSA-jaar! Wij
kunnen niet wachten om jullie allemaal te leren kennen. Het
jaarthema dit jaar is GROEI UIT JEZELF. Roodkapje mogen zijn is
een hele eer in onze KSA. Het logo van onze jeugdbeweging is een
roodkapje én onze naam, KSA ROO, is eigenlijk afgeleid van ROOdkapje! Nu lopen jullie natuurlijk al over van trots, dat mag hoor.
Wij verwachten onze ROO-dkapjes op de volgende activiteiten. Hang deze data op
boven je bed, zo ben je er altijd bij op de gezelligste en leukste zondagen van het
jaar. We hebben activiteit om de twee weken op zondag, af en toe op een zaterdag
als er iets speciaals te doen is, van 14u tot 17u. We dragen tijdens een activiteit
ons KSA-outfit die bestaat uit een koningsblauw hemd met enkele schildjes op, een
rood sjaalte aan de linkerschouder, een KSA Roo T-Shirt (wit of blauw) en een korte
broek. Zo kunnen wij jullie altijd herkennen, ook als we een uitstap doen. Je doet
best kleren aan die vuil mogen worden, dat is typisch voor een jeugdbeweging.
23/9: STARTDAG Vandaag is het tijd voor de eerste activiteit!
Welkom om 10u45 in de kerk Ten Bos in Erembodegem.
Nadien vanaf 13u30 welkom op het heem voor inschrijvingen,
een knots gek spel en kennismaking met alle andere
roodkapjes. Op het einde van de dag heeft de oudste groep,
de SIM, een lekkere verrassing voor jullie.
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30/9: WIST JE DIT ECHT (VAN MIJ)- QUIZ We leren elkaar beter
kennen door deze quiz. Hou je oren gespitst en je ogen open, want
je zal ze nodig hebben!
6 en 7/10: LEVENSLOOP Onze KSA loopt en
wandelt 24 uur lang voor het goede doel. Vraag eens aan jouw
familie en vrienden of ze niet mee willen komen een kijkje nemen?
Meer info vooraan.
14/10: BOSSPEL Doe laarsjes aan en dan gaan we samen op
avontuur in het bos. Kunnen jullie de schat vinden die Robin Hood heeft
laten liggen?
19/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING Vandaag mogen jullie
voor 1 keer in uniform naar school, zo kan jij laten zien dat je een
trotse KSA-ster bent!
21/10: SCHAATSPRIKKELS Kan jij schaatsen of kan je het nog
niet zo goed, maakt niet uit! Kom deze zondag naar het heem en
zet een prinsessenkroontje op, want we gaan schitteren op het
prinsessen-ijs-bal!
27/10: STUNTDAG Eens activiteit op een zaterdag! Op
stuntdag spelen we samen met allemaal andere meisjes en
jongens van andere KSA’s in en rond Aalst, dat wordt tof, nieuwe vriendjes maken!
2, 3 en 4/11: HERFSTKAMP
Op dit driedaagse avontuur leren we elkaar nog beter kennen. We
spelen spelletjes, slapen samen in een gebouw en we krijgen al een
ideetje van het groot kamp. Wie wil dit nu missen? Meer info volgt.
25/11: KNUTSELEN Jammer genoeg is het al de laatste
activiteit voor het eerst trimester (dat wil zeggen de eerste drie
maanden van het jaar). Het is al wat kouder nu, dus knutselen we
gezellig.
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Nu jullie weten wanneer we jullie verwachten, is het tijd om jullie leidsters te leren
kennen.

Janis is mijn naam
17 jaar oud
Allerkleinste van de leidingsgroep
Nooit te moe om te tekenen of knutselen
Heeft 1 kleine zus
In KSA zit ik al 11 jaar
Super benieuwd om jullie te leren kennen

Liesel is mijn naam
16 jaar oud
Grootste van de leidingsgroep
Kijkt graag films
Heeft 1 broer en 1 zus
In KSA zit ik al 10 jaar
Kijkt uit naar eerste jaar leiding

Ann-Sofie is mijn naam
22 jaar oud
Niet de grootste en niet de kleinste van de leidingsgroep
Danst graag en speelt graag spelletjes
Heeft 2 zussen die even oud zijn
In KSA zit ik al 15 jaar
Kan niet wachten om de glimlachjes te zien op jullie
gezichtjes

Vele groetjes en tot op de startdag xxx
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TIPTOPPERSARTIKEL

Het nieuwe KSA jaar kan eindelijk terug van start gaan! Jullie zijn te weten gekomen op
het ’t varken wie jullie leiding is voor dit jaar! Voor de mensen die spijtig genoeg niet
zijn kunnen komen, komen jullie nu te weten wie jullie leiding is dit jaar! Bij een nieuwe
start van een KSA jaar hoort natuurlijk ook een nieuw jaarthema, dit jaar is dat: “Groei
uit jezelf”. Hierbij is het de bedoeling dat wij samen groeien als personen en ons
amuseren door nieuwe vrienden te maken en zotte spelletjes te spelen! Genoeg
verteld over het jaarthema, nu is het tijd om wat meer te weten te komen over de
leiding, YESSS !

Leiding 1
Hallo tiptoppers!!! Mijn naam is Matti & ik ben 19 jaar. Ik studeer
criminologie aan de vrije universiteit van Brussel. Ik zit daar ook
sinds dit jaar op kot! Mijn hobby is natuurlijk KSA! Dit is mijn 6de
jaar in KSA waarvan mijn 4de als leiding. Ik heb twee huisdieren,
een kat die Tine heet en een hond, Mambo. Ja een hond én een
kat! Mijn lievelingseten is spaghetti. Ik kijk er enorm naar uit om
jullie leiding te zijn dit jaar!
Leiding 2
Dag liefste tiptoppers. Ik ben Lieselot. Ik ga nu naar mijn 4 de jaar leiding
gaan. Maar in totaal zit ik al 7 jaar bij de KSA. In oktober word ik 19 jaar!
Mijn hobby’s zijn natuurlijk KSA, dansen en eten! Ik studeer
orthopedagogie in Gent. Als huisdier heb ik een katje (Roger) en nog
een aapje! Ohnee wacht dat is mijn broer Pieterjan! Ik hoop dat het nog
een heel leuk jaar wordt met jullie!
Leiding 3
Heeyy tiptoppers ik ben Eline, dit is mijn eerste jaar als leiding en
ik heb er kei veel zin in!! Ik ben 16 jaar en ik studeer economie
moderne talen op DvM. Mijn enige hobby is KSA natuurlijk Ik
hoop dat mijn eerste leidingsjaar heeeel leuk wordt met jullie, ik
kijk er naar uit!
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Het wordt ongetwijfeld weer een fantastisch KSA jaar!
Hieronder vinden jullie alle data waarop we activiteiten
hebben. We hopen dat we jullie daar dan ook allemaal talrijk
aanwezig zullen zien! Wij hebben er alvast super veel zin in, wij
hopen jullie ook!
DATA

23 september: Startdag, hierbij zijn jullie allemaal welkom om elkaar beter te
leren kennen & nieuwe vriendjes te maken!
30 september: Hippie dag! Verkleed jullie als een coole hippie en ontdek samen
met ons hoe het hippie leven in elkaar zit!
6 & 7 oktober: Levensloop, hierbij zijn jullie van harte welkom om samen met
ons voor het goede doel te lopen/ te wandelen. Hiervoor halen we geld op voor
de stichting tegen kanker. Jullie kunnen je inschrijven op levensloop.be en je
aansluiten bij ons team! Neem dus al je vriendjes en ouders mee!
14 oktober: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land?
We komen het vandaag te weten!
19 oktober: Dag van de jeugdbeweging, in uniform naar school, zalig !! Heel de
dag stoefen over onze KSA he ;)
21 oktober: Schaatsprikkels, kom allemaal mee schaatsen in Liedekerke en een
lekkere chocomelk drinken, oooohhh, meer info vooraan in de tons!
27 oktober: Stuntdag, hierbij spelen we 1 groot spel samen met alle andere KSAgroepen uit de buurt. Zeker komen!!
2 tot 4 november: Herfstkamp, hierover volgt nog meer informatie!
25 november: Trek jullie vuilste schoenen aan want vandaag gaan we het bos
onveilig maken!
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JIMARTIKEL
Beste Jimmerkes,
Klaar voor het nieuwe jaar? Wij alleszins DUBBEL EN DIK!!!!
We hebben zin om weer gekke spelletjes te spelen en te ravotten en int stad te
spelen en in het bos te spelen en te schaatsen en ons te verstoppen en dropping
te doen en op kamp gaan en en andere mensen leren kennen op stuntdag en te
quizzen en te lachen en te brullen!
Ons thema dit jaar is “groei uit jezelf”, en volgens KSA Nationaal betekent dit:

KSA, dat is samen de wereld ontdekken, samen groot
worden en je stap voor stap ontwikkelen tot wie je bent en
hoe je in het leven staat. We kunnen de meerwaarde van
onze jeugdbeweging als plaats om te groeien niet genoeg in
de kijker zetten, maar we doen een poging met
het jaarthema!
Wie zijn wij? Dat mogen we natuurlijk niet verklappen want eeuwenoude traditie
schrijft voor dat dit bekend wordt gemaakt op ’t Varken! (lol, mopke, ge weet
het aan het einde van dit artikel)
Bij het nieuwe (KSA)jaar vol spellekes enzo horen natuurlijk ook onze goede
(KSA)voornemens!
Dit zijn de onze:
1) Ik zal altijd blijven volhouden dat scouts stinkt.
2) Vriendelijk zijn tegen jan en alleman
3) Ik zal nooit zagen als ik op kamp of tijdens de vergadering moet afwassen
4) Ik zal altijd (proberen) mijn hemd in ere te houden
5) Ik vertel enkel mijn beste moppies, en niet de flauwe (alhoewel dat ook
wel goeikes zijn)
6) En last but not least, Ik zal altijd enthousiast meespelen!
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Vele groetjes van jullie nieuwe leiding, Liesl en Tia

DATA:
23 SEPTEMBER: Startdag, allemaal samen spellekes spelen en elkaar leren
kennen!
30 SEPTEMBER: We spelen een spel vanavond! We spelen vandaag een
levensecht gezelschapsspel! Iedereen mag verkleed komen in zijn lievelingspion
haha!
6 EN 7 OKTOBER: Iedereen is uitgenodigd om team ksa roo te komen
vertegenwoordigen op levensloop! Iedereen wordt verwacht in zijn loopoutfit!
19 OKTOBER: DVDJ !!!
21 OKTOBER: Schaatsprikkels: allemaal samen schaatsen en een pannekoekske
eten!
27 OKTOBER: Stuntdag! We spelen weer een groot spel, samen met alle ksa’s
van het gewest van Aalst, perfect om nieuwe vriendinnen of zelfs een nieuw lief
op te doen!
2-4 NOVEMBER: Herfstkampherfstkampherfstkampherfstkamp
16 NOVEMBER: Frisco in den disco! We geven samen met de jongens een fuif in
de CINEMA! Vraag je ouders of ze langskomen en wie weet mag jij ook wel even
gaan!
18 NOVEMBER: Warme kleren aandoen want het kan al eens koud zijn in
november! De details van deze vergadering komen later….
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SIMARTIKEL
Hoi liefste simmers!
Hier jullie allereerste tonsartikel van jullie nieuwe leidsters! Hopelijk hebben
jullie een fantastisch zomerkamp gehad en een deugddoende vakantie en zijn
jullie dus helemaal klaar voor het nieuwe jaar. We hebben een klein buikgevoel
dat wij hier niet meer zo mysterieus hoeven over te doen dus hier een kleine
voorstelling van jullie nieuwe leiding:
Astrid Reynaert
Een hele lieve leidster die al 6 jaar leiding geeft, ze studeert in Gent en gaat dit
jaar ook op kot. Ze heeft ook nog een jongere zus die ook leiding is en een
schattige hond genaamd Pippa. Voor de rest kijkt ze er heel hard naar uit om aan
jullie leiding te geven!
Naomi Wouters
Deze gekke meid is niemand minder dan onze bonds! Ze geeft al 4 jaar leiding en
kan niet wachten om knotsgekke supercoole spellen te verzinnen voor jullie. Ze
studeert ook in Gent en gaat dit jaar op kot samen met Tia.
Zo nu hebben jullie al een beetje beter een idee van wie jullie leidsters zijn, en
hopelijk zien jullie dat even hard zitten als wij! Dit jaar staan er niet alleen supermegacoole spellen op het programma, maar ook een van de leukste
evenementen die er zijn, het is dit jaar namelijk Joepie! Joepie, haha.
Hou de tweede week van de paasvakantie dus maar vrij, warm die kuitspieren
alvast maar op en train de voetjes! Maar meer informatie hierover krijgen jullie
wel nog.
Dan volgt nu het belangrijkste van deze hele brief en dat zijn namelijk de data
waarop wij jullie verwachten om samen superleuke dingen te doen!
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23 september: Startdag! Breng je wafelijzer mee en je baking skillz, dan leren we
elkaar een beetje kennen terwijl we wafels maken!
30 september: Hou jullie klaar want we spelen een supercool spel!
6 en 7 oktober: Levensloop, jullie aanwezigheid is een must!!
19 oktober: DAG en NACHT van de jeugdbeweging! Tweedubbelfeest
21 oktober: Vandaag gaan we schaatsen! Vergeet zeker je muts, sjaal en
handschoenen niet!
27 oktober: Stuntdag! Vandaag is het eens op een zaterdag, meer informatie
hierover krijgen jullie nog.
2 tot 4 november: Herfstkamp! We spelen een heel weekend coole spellen en
chillen ook een beetje natuurlijk "
16 november: FRISCO IN DEN DISCO @CINEMA
18 november: Het is kwistijd! Verbreed je algemene kennis maar alvast!
25 november: Dropping van het Gewest! Meer informatie zullen we jullie nog
bezorgen.
Zo dit zijn alle data tot nu toe, vele groetjes van jullie allerliefste leiding "
Naomi en Astrid
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LEIDINGSPLOEG
Met veel trots stellen we de leidingsploeg voor het werkjaar
2018-2019 aan jullie voor!
Van links naar rechts:
Bovenste rij: Tia, Liesl, Carlinde, Astrid, Liesel, Lieselot, AnnSofie, Matti
Onderste rij: Naomi, Eline, Julie, Janis, Sarah
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KLEUREN MAAR
Kleur deze schattige rupsjes, helemaal in thema van de
startdag! Tot dan lieve KSA-sters!
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1,2,3 … START
Klaar voor de start van het KSA-jaar? Wij anders wel!
Kan jij de weg uit het doolhof vinden? 1, 2,3 en START
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