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Allerliefste leden en ouders,

Het laatste semester is aangebroken. Wij kijken met een blij gevoel terug op het

tweede semester, we hebben ons enorm geamuseerd op het disco krokuskamp en

dansen en zingen op de KSA Got Talent show vonden we geweldig. Maar ook dit

semester hebben we heel wat leuks gepland. Hopelijk kijken jullie er evenveel als ons

naar uit! :)

Het laatste semester is een kort semester, maar niet getreurd want er is nog een

dagtocht op 02 juli en niet te vergeten een zomerkamp! Zomerkamp zal voor de

-12 ( sloebers, roodkappen en springers) van 4-10 augustus vallen en voor de +12 (

jim en sim) van 2-11 augustus. De informatie voor eventen zal dichter bij de datum

gecommuniceerd worden via mail. Ook de Whatsapp-groepen zijn een handig

communicatiemiddel.

Blijf vooral ook het Pieterke, de website, onze socials en de mails in het oog houden

voor andere belangrijke info! Natuurlijk mogen jullie niet vergeten om voor elke

vergadering óók het Pieterke te lezen, zo zijn jullie altijd op de hoogte van de

fantastische activiteiten die ons te wachten staan!

Take care!

De leiding: Louise, Chiara, Emilie, Merel, Kidist, Lena, Lieze, Maxime, Kato DM.,

Isaura, Kato J., Oona-Lisa, Jade, Borjana, Marthe L., Marie, Marthe D.C.,

Babette, Joëlle en Olivia



GOED OM TE WETEN!

WEBSITE

www.ksagentsintpieters.be

Als je je Pieterke kwijt bent, kan je hierop alle vergaderingen terug vinden.

Elke vergadering duurt van 14u00 tot

17u00 tenzij we iets speciaals doen. Dit

staat dan vermeld in het Pieterke en op

de website. Kijk dus goed voor elke

vergadering.

Wij vragen om telkens al aanwezig te

zijn om 13u45 zo kunnen wij op tijd

beginnen.

BELANGRIJKE DATA 3
de

trimester

-24/04/2022 GROEPSMIS

-29/04/2022 KWINTKWIS

-07/05/2022 TRIANGEL -12

-02/07/2022 DAGTOCHT

-02-11/08/2022 ZOMERKAMP JIM, SIM

-04-10/08/2022 ZOMERKAMP

SLOEBERS, ROODKAPPEN EN

SPRINGERS.

AANWEZIGHEID

Waarschuw steeds een van je leidsters als je niet kan komen. Dat is een kleine moeite

voor jullie, maar voor ons is het zeer belangrijk. Zo weten we met hoeveel we ongeveer

op zaterdag samen zullen spelen.

UNIFORM

Ons uniform bestaat uit een blauwe

broek of rok, uniformhemd,

das en eventueel t-shirt of trui.

Dit kan je verkrijgen door te surfen

naar onze website

of staat in ons Pieterke. Je kan je

bestelling plaatsen aan

de uniformstand.

Wees dus steeds in perfect uniform.

DRANKKAARTEN

Onze drankkaarten zijn nog steeds te

gebruiken op al onze evenement, indien we

samen met andere groepen een evenement

organiseren is dat niet het geval.

http://www.ksagentsintpieters.be


Leidingsvoorstelling

HOOFDLEIDING

Emilie Rijckaert

0471941755

29 november 2000

leiding@ksagentsintpieters.be

Merel van Elegem

0474095584

26 december 2000

leiding@ksagentsintpieters.be

Sloeberleiding

Lieze Naessens

0471339360

24 februari 2002

Kato De Meyer

0468195485

27 juli 2002



Borjana Stoilkov

0488797464

5 juni 2003

Marthe Lambrecht

0483275630

7 januari 2004

Roodkappenleiding

Louise Marlein

0470398309

20 februari 2000

Emilie Rijckaert

0471941755

29 november 2000

Kato Jonckheere

0495251446

5 juli 2003

Marie Depuydt

0468302166

6 april 2004



Marthe Decaesteker

0493168812

19 mei 2004

Springerleiding

Isaura Lootens

0474795699

21 november 2002

Oona-Lisa Desmet

0468253554

23 september 2003

Babette Naessens

0472132227

28 mei 2004

Joëlle Dubrulle

0471941141

19 juli 2004



Jimleiding

Kidist Goffeau

0498125518

20 juni 2001

Lena De Vleeschauwer

0477093163

04 augustus 2001

Maxime Depuydt

0485779794

11 juni 2002

Jade van Elegem

0473316797

5 oktober 2003

Simleiding

Chiara Bogaert

0470869017

11 november 2000

Merel van Elegem

0474095584

26 december 2000



Extra leiding

Olivia Standaert

0460969197

5 oktober 2004



UNIFORM

De verantwoordelijke leidsters voor het uniform zijn Marie Depuydt, Jade Van

Elegem en Marthe DC voor bijkomende vragen kan je altijd bij hen terecht of

kan je mailen naar uniform@ksagentsintpieters.be .

U kan nog steeds duidelijk alle foto’s en prijzen op onze website

www.ksagentsintpieters.be terugvinden.

Ontdek onze nieuwigheden snel aan onze uniformstand.

Betaling wordt ENKEL CASH uitgevoerd bij afhaling van je bestelling.

mailto:uniform@ksagentsintpieters.be
http://www.ksagentsintpieters.be


SLOEBERS

09/04

Door slechte weersomstandigheden moet de wielerwedstrijd uitgesteld worden. Er is geen

vergadering.

16/04

We lassen nog eens een rustdag in, zodat we volgende week uitgerust genoeg zijn om voor de

felbegeerde eerste plaats te strijden. Er is geen vergadering

23/04

Het is transferseizoen staat voor de deur. Oefen nog op je voetbaltechniek, zodat je door de

beste voetbalploeg gekocht wordt. Als echte gentenaars willen we natuurlijk het liefst

geselecteerd worden door klasse ploeg KAA

Gent.

24/04

Groepsmis → Info volgt.

29/04

Deze avond mogen de ouders een hun quiz talenten tonen, want quizzen is ook een sport!

Iedereen welkom op onze jaarlijkse Kwintkwis.

30/04

Vandaag moeten we ons klaarstomen voor het grote tennistoernooi ‘Wimbledon’. Zorg dat je

je goed opwarmt, zodat je geen tenniselleboog oploopt.

07/05

Trek je loopschoenen alvast maar aan. Het wordt een fantastische (volledige!) dag vol magie

en betovering. We gaan met z’n allen op Triangel. Verdere info volgt nog! Inschrijven via

mail!

14/05

Begin alvast met trainen voor je 1 km zwembrevet. We maken er een spetterende en

zonovergoten dag van in de Blaarmeersen. Om 14u spreken we af in de Blaarmeersen,

verdere info volgt nog!



02/07

Om ons sportseizoen met een knal af te sluiten gaan we nog voor 1 keer alles geven. We

sluiten dit ksa jaar of met een leuke dagtocht, verdere info volgt.



KWINTKWIS

Vrijdagavond 29 april nodigen we jullie uit in onze mooie kapel voor

de Kwintkwis! Een all round quiz die we organiseren samen met de

scouts en de sjim, die moeten we toch verslaan hè ;) Kom gezellig

mee quizzen met een hapje en drankje. Al een orginele groepsnaam

in gedachte? Info over inschrijving volgt binnenkort.



ROODKAPPEN

09/04 Geen vergadering Valentijn

De leiding moet hun liefjes verwennen hierdoor kan de KSA vandaag niet doorgaan. ;(

16/04 Geen vergadering Sint

De Pieten hebben corona waardoor de Sint handen te kort hebben.

De leiding moet de Sint helpen hierdoor is er vandaag geen KSA ;(

23/04 Pasen

De Paashaas is zijn eieren verloren. Helpen jullie mee om ze te

zoeken?

24/04 Groepsmis

Samen met de sjim, scouts de glimlach en de parochie. Meer info volgt nog!

29/04 Kwintkwis

Vanavond mogen jullie ouders komen quizzen! Verdere info volgt later.



30/04 Kerstmis

De kerstman is wat oud geworden en hij wil graag fit worden om

nog een jaar optimaal cadeaus te verspreiden. Helpen jullie mee

om de kerstman terug wat gezond te krijgen?

07/05 Triangel -12 Info volgt. Verjaardag

Vandaag gaan we onze verjaardag vieren met alle andere KSA’s in België!

Triangel is dé speldag voor alle 6- tot 12-jarigen en

hun leiding. Een hele dag lang worden de jongste

KSA-leden ondergedompeld in een fantasierijke

omgeving vol spelplezier, verwondering, toneel en

animatie. Zo nemen we de leden mee naar een

andere wereld waar ze zich kunnen uitleven tijdens

inspirerende spelen.

Prijs?: Nog niet gekend, het is afhankelijk van de

hoeveelheid inschrijvingen!

Inschrijven: is verplicht; link te vinden in de mail

Waar?: De exacte locatie is nog niet gekend, maar

de stad wel! LOKEREN

14/05 Blaarmeersen 14u laatste vergadering Nieuwjaar

We sluiten het KSA jaar af met een nieuwjaarszwem!

02/07 Dagtocht Info volgt. Dag van de

arbeid

De laatste vergadering voor kamp vieren

we de dag van de arbeid. Neem jullie

rugzakjes en schopjes mee want we gaan

op spannend avontuur!



Triangel

7 mei 2022

Triangel is dé speldag voor alle 6- tot 12-jarigen en hun leiding. Een hele

dag lang worden de jongste KSA-leden ondergedompeld in een

fantasierijke omgeving vol spelplezier, verwondering, toneel en animatie.

Zo nemen we de leden mee naar een andere wereld waar ze zich kunnen

uitleven tijdens inspirerende spelen met KSA’ers uit heel

Oost-Vlaanderen.

Verdere info volgt later nog!



SPRINGERS

09/04 Geen vergadering

Om ons helemaal klaar te maken voor de zomervakantie gingen we met de leiding naar de

zonnebank. We zijn de tijd uit het oog verloren omdat we zo aan het genieten waren

waardoor we helemaal verbrand zijn. We kunnen dus niet naar de KSA komen vandaag.

16/04 Geen vergadering

We zijn druk in de weer vandaag met onze vakantie te boeken.

Zo druk dat we geen tijd meer hebben om naar de KSA te

komen.

23/04

Nog 50 keer naar school voor de zomervakantie gaat beginnen!

FEEEEEST! We tellen samen af naar de zomervakantie. Hebben

jullie er zin innnn???

24/04 Groepsmis Info volgt.

Om jullie voor te bereiden op de festivals van deze zomer hebben we een heus optreden klaar

voor jullie. We gaan samen naar de groepsmis op het Sint-Pietersplein waar ook een

gospelkoor langskomt!

29/04 Kwintkwis

We hebben vandaag een opdracht voor jullie: overtuig je ouders om massaal naar onze quiz

te komen. Zo kunnen jullie ongestoord als volwassen meisjes jullie outfits samenstellen voor

de vakantie.

30/04

Vandaag gaan we op summerbootcamp. Kunnen jullie

onze challenges wel aan? Vergeet geen stevig ontbijt

want we gaan er tegen aan!

07/05 Triangel -12 Info volgt.

Bij een leuke zomer hoort ook nieuwe vrienden

maken. Dit kunnen we al eens oefenen op deze leuke

dag. We amuseren ons met andere KSA’s op eens een

andere locatie dan gewoonlijk.



14/05 Blaarmeersen 14u laatste vergadering

Om echt helemaal klaar te zijn voor de vakantie gaan we deze

namiddag bruinen in de zon. Wat is een betere plaats om dat

te doen daaaan iiiiin deeee….. BLAARMEERSEN!!

We spreken daar af om 14u en jullie mogen op daar terug

opgehaald worden. Verdere info sturen we door in de

whatsapp groep.

02/07 Dagtocht Info volgt.

De vakantie is begonnen! Dit vieren we met een super leuke

uitstap. Dit is de laatste keer dat we jullie zien voor ons

langverwachte ZOMERKAMP! Hopelijk gaan jullie allemaal

mee! We kijken er alvast naar uit. Merci voor het leuke jaar,

jullie waren een FAN-TAS-TISCH-E groep!



DAGTOCHT

2 juli 2022

Ga mee op onze spetterende daguitstap. Naar waar is nog even een

verrassing maar we hebben veel leuks in petto. Vandaag is de start van

een supertoffe zomervakantie. Meer info volgt. Hou jullie mailbox in de

gaten.



GRATIS SOUBRY PASTA

OP KAMP

Sparen jullie mee? 😃 Wij kunnen smullen van gratis pasta op kamp en

hebben jullie hulp nodig! Verzamel samen met ons de barcodes van alle

Soubry pasta verpakkingen en bezorg ze aan de leiding ten laatste op 14

mei 2022 ! Meer info op www.soubryopkamp.be.

http://www.soubryopkamp.be/


JIM

09/04 Geen vergadering

Het kantoor is gesloten vandaag.

16/04 Geen vergadering

We vinden de sleutels niet.

23/04

HELP! De rechtbank heeft jouw hulp nodig. De burenruzie loopt uit de hand. Wie heeft gelijk

en wie niet?

24/04 Groepsmis Info volgt.

hallleluaaaah  hallleluaaaah  hallleluaaah hallelu u u u aahhhhh

KOM MEEZINGEN IN ONS GOSPEL KOOR

29/04 Kwintkwis

Willen mams en paps Erik Van Looy in het echt bezig zien? KOM MAAR NAAR ONZE

KWINTKWIS 2022!!

30/04

ALLE HENS AAN DEK!  Komaan matrozen! De schipper/kapitein heeft jullie nodig. Het

wordt een spannende tocht op zee!

07/05 DRUMM

REIS DOOR DE TIJD! BE ON TIME!



14/05 Blaarmeersen 14u laatste vergadering

Er verdrinkt iemand. De redders hebben extra hulp nodig. JIMMMMMMMMMM

02/07 Dagtocht Info volgt.

Eventmanager.



ZOMERKAMP

JOEPIEEEE het zomerkamp komt eraan!! Jullie krijgen op kamp de

kans om eens helemaal zot te doen zonder zonder last van jullie

ouders:-)

De informatie over waar we naartoe gaan, de exacte uren, wat jullie

moeten meenemen, … volgt later. Ook het kampthema verklappen we

nog even niet;-)

-12 (sloebers, roodkappen, springers): van 4 tot 10 augustus

+12 (jim en sim): van 2-11 augustus

We kijken er al superhard naar uit en tot dan!



SIM

09/04 Geen vergadering

Lady en de vagebond willen gezellig spaghetti gaan eten op restaurant

maar de kok van het restaurant is ziek geworden waardoor de leiding

pasta moet maken voor hen. Hierdoor kunnen ze er vandaag niet bij

zijn en is er dus geen vergadering. :(

16/04 Geen vergadering

Oh nee de prins is Assepoester haar muiltje kwijt geraakt, maar weet

nog niet dat het van haar is! Hoe zal hij nu zijn ware liefde vinden? De

leiding moet mee helpen zoeken en daarom is er geen vergadering

deze week. :(

23/04

Bagheera overtuigt Baloe ervan dat het beter is voor Mowgli om de jungle te verlaten en

terug naar de mensenwereld te gaan. Wanneer hij dit aan Mowgli vertelt voelt Mowgli zich

verraden en vlucht weg. Maar na een tijdje weet Shere Khan dat Mowgli alleen door de jungle

loopt en dus een makkelijke prooi is. Shere Khan gaat direct achter hem aan en probeert hem

aan te vallen. Zal het hem lukken of komen Bagheera en Baloe op tijd aan om hem te redden?

24/04 Groepsmis Info volgt.

Disney is niet alleen bekend door de goede films en coole personages, maar zeker ook door

de muziek. Het is deze zondag groepsmis, maar niet zomaar eentje! Het is met een

GOSPELkoor!

Komen jullie ook? Tot dan!

29/04 Kwintkwis

Vandaag komen alle disneyfiguren

samen om te strijden voor onze

jaarlijkse kwintkwis. Zullen het dit

jaar de slechteriken of de helden

zijn die winnen of nog beter iemand

van jullie? Kom mee vechten voor

de titel want er vallen ook prijzen te

winnen!



30/04

Rapunzel heeft net ontdekt dat de vrouw die ze al heel haar leven mama noemt eigenlijk een

heks is die haar heeft opgesloten. Gelukkig komt beauty Flinn Rider toevallig voorbij haar

toren. Voor het eerst in haar leven ziet ze de buitenwereld met hulp van haar nieuwe beste

vriend (of is meer?). Op hun weg naar de floating laterns komen ze veel verrassingen tegen,

je zou kunnen zeggen dat het een bumpy ride is… Helpen jullie hen veilig ze lichten te zien?

07/05

Pinokkio moet bewijzen dat hij wel een brave jongen is en mag niet meer liegen. Maar in

luilekkerland haalt hij weer kattenkwaad uit en wil dit liever niet aan de fee vertellen die hem

een echt mens kan maken als hij braaf is. Omdat Pinokkio zijn neus hem verraad wanneer hij

liegt moeten jullie hem helpen. Maar wie van jullie kan het beste verbergen dat hij aan het

liegen is en wie wordt als eerste ontmaskerd?

14/05 Blaarmeersen 14u laatste vergadering

Prinses Vaiana, dochter van het opperhoofd van haar stam, gaat op een avontuurlijke reis om

haar eiland te redden. Tijdens haar reis over de grote oceaan ontmoet ze de halfgod Maui, die

haar helpt bij haar missie om haar volk te redden en zichzelf te bewijzen als grote navigator.

Nu is het aan ons om op avontuur te gaan naar ons eigen Blaarmeersen eiland en het wilde

water daar te trotseren :)

02/07 Dagtocht Info volgt.

Mulan haar vader is ziek, maar moet toch vechten in het Chinese leger. Dit kan ze niet over

haar hart laten komen dus vermomt ze zich als man om in zijn plaats haar familie te

vertegenwoordigen. Samen met haar nieuwe vrienden (en boyfriend) verslaat ze ‘the Hun’.

Heel China viert feest en dat gaan wij nu ook doen! Even relaxen op dagtocht… zalig.



ANIMATORCURSUS

Simmers, jullie zijn de ‘leiding in spe’! Staan jullie al te popelen om het

leiderschap te leren kennen? Dan biedt de KSA twee mogelijkheden.

● X-peditie : 03  tot 09 april 2022

● X-peditie OL:14 tot 22 augustus 2022

De basiscursus voor beginnende leiding draait

rond het begeleiden en animeren van kinderen

en jongeren. We gaan in op alle aspecten die

daarbij komen kijken: spelaspecten, creativiteit,

veiligheid, evalueren, begeleidershouding …

Deze animatorcursussen zijn speciaal voor jullie: vanaf het jaar dat je 16

wordt, kan je mee! Je leert andere KSAleid(st)ers-to-be kennen en doet

veel ervaring op. We kunnen het zeker aanraden!

Leiding geven op de KSA telt mee als stage-uren. Je kan dus makkelijk

bij ons je attest behalen!

Let er wel op dat je de hele cursus meekan, het is immers niet mogelijk

maar een deel van de cursus mee te gaan.



www.ksagentsintpieters.be


