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Allerliefste leden en ouders,
Spijtig genoeg is ons kamp alweer voorbij gevlogen. Wij, de leiding, hopen van harte
dat we jullie veel onvergetelijke momenten hebben bezorgd! We hebben enorm
genoten van het warme weer en het heerlijke gezelschap van de leden. Met al die
mooie herinneringen staat de leiding alvast te popelen om jullie een nieuw
onvergetelijk KSA-jaar te bezorgen! Dit jaar is het jaarthema Kameraad in’t
kwadraat! Vriendschap staat hierbij centraal. Op de KSA doen we niet anders dan
nieuwe vriendinnen leren kennen en vele jaren met hen doorbrengen. We zijn enorm
dankbaar voor de meisjes die wij hebben leren hebben en die enorm veel betekenis
hebben in ons leven. Ook dit kamp hebben we beseft wat voor een fijne omgeving wij
als KSA kunnen bieden. Onze deur staat altijd open voor een babbel, een traan maar
vooral ook een lach! <3
Dit jaar verwelkomen we 3 nieuwe leidsters in ons team! Ze staan al klaar om jullie de
tofste zaterdagnamiddagen te laten beleven.Welkom Hawy, Femme en Louise. Spijtig
genoeg moesten we ook afscheid nemen van een fantastische bende die we zeker als
oud-leiding vaak zullen terugzien. Onze tijd samen is nog niet voorbij: Marthe L.,
Kidist, Lena, Merel, Chiara, Emilie en Louise. Emilie en Merel worden als
hoofdleiding vervangen door Oona-Lisa en Marie die dit enorm zien zitten!
Het nieuwe KSA-jaar komt er snel aan en dat betekent dat je jouw perfect in orde
KSA-uniform bijna uit de kast mag halen. Mogen we er nogmaals op aandringen alle
stukken van jouw uniform goed en duidelijk te naamtekenen? Want nog erg vaak
vinden we dassen zonder eigenaar bij de verloren voorwerpen. :(
Verder willen we jullie en jullie ouders graag een paar belangrijke data meedelen die
in grote letters in de agenda mogen genoteerd worden.
We vliegen erin met onze startdag op zaterdag 17 september. Die dag komen
jullie te weten welke leiding jullie een heel jaar zal entertainen met super toffe spelen.
Neem gerust alle meisjes die je kent van 5 tot 17 jaar mee naar deze knotsgekke dag.
Hoe meer vriendinnetjes, hoe leuker! Alle leden zijn welkom vanaf 13u30 want dan
spelen we het ontdek-je-leiding-spel. Om 16u00 mogen jullie ouders komen want
dan is de leidingsvoorstelling. Hierna bieden we iedereen heerlijke wafels op
onze Kermis, kan je een lekker drankje kopen en terugblikken op zomerkamp via de
diashow en onze fantastische aftermovie bewonderen.
Ben je ook zo trots op je blauwe hemd? Trek dan op vrijdag 21 oktober je vers
gewassen uniform aan naar school, want dan is het Dag van de Jeugdbeweging,
zelfs al zit je op een uniformschool, dit is de uitgelezen kans om met je hemd te
pronken en de KSA fier te maken!
Brr Halloween is weer in het land en ook wij bibberen mee. Voor al wie durft, kom
dan op vrijdag 28 oktober van 18u30 tot 20u30 naar ons spooktocht en
overwin alle griezelige obstakels en geniet daarna mee van het huiveringwekkende
Bal der Monsters. Vergeet allemaal jullie angstaanjagende kostuums niet.
En voor Sinterklaas hoeven jullie zelf geen chocopoppen te halen, want wij
verkopen ze samen op zaterdag 19 november. Vergeet die dag jullie
tandpasta-smile niet. We kijken uit naar onze startdag op zaterdag 17 september
om 13u30, hopelijk met jullie erbij!
Veel liefs en dikke kussen,
De leiding: Lieze, Maxime, Kato DM, Isaura, Kato J., Oona-Lisa, Jade, Borjana,
Marie, Marthe, Babette, Joëlle, Olivia, Hawy, Femme en Louise

GOED OM TE WETEN!
WEBSITE
www.ksagentsintpieters.be

Als je je pieterke kwijt bent, kan je hierop alle vergaderingen terug vinden.
Volg ook onze instagram voor wekelijkse foto’s en updates: @ksagentsintpieters
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 1e
TRIMESTER
17 september. Startvergadering, kermis
21 oktober. Dag van de Jeugdbeweging
22 oktober. Geen vergadering
28 oktober. Halloweenfeestje
29 oktober. Geen vergadering
05 november. Geen vergadering
19 november. Chocopoppenverkoop

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 met hoeveel we ongeveer
op zaterdag samen zullen spelen.
REKENINGNUMMER KSA
Hierop kan je het inschrijvingsgeld (57
euro) storten. OPGELET: gelieve het
inschrijvingsgeld vóór 8 oktober te
betalen. Indien niet betaald zijn de leden
niet meer welkom en zullen wij jammer
genoeg de leden moeten wegsturen. Dit
moeten wij doen omdat uw
kinderen niet verzekerd zijn.
BE29 7380 4189 8564

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.

BELANGRIJKE DATA 2de en 3de
TRIMESTER
-13/01/2023 FILMAVOND
- 17-20/02/2023 KROKUSKAMP
- 11/03/2023 EETFESTIJN
-01/07/2023 DAGTOCHT
-02-11/08/2023 ZOMERKAMP JIM, SIM
-05-10/08/2023 ZOMERKAMP SLOEBERS,
ROODKAPPEN EN SPRINGERS

Alle leden krijgen iedere vergadering een
4-uurtje, we houden hierbij rekening met
allergieën.
Het is altijd handig een eigen (lege)
drinkbus of beker mee te nemen voor
tijdens het spelen en bij het vieruurtje.

Leidingsvoorstelling
Hier vinden jullie alle telefoonnummers, verjaardagen en andere weetjes over
kamp van jullie favoriete leidsters!
HOOFDLEIDING
Oona-Lisa Desmet: 0468253554

Marie Depuydt: 0468302166

23 september 2003

6 april 2004

Hoelang zit je al in de KSA?
14 jaar
Lievelingsactiviteit op kamp?
partyyyy met de -12
Favo kamp maaltijd?
eten op de veggie dag!
Lievelingsliedje dit kamp?
Barbie girl - Aqua
Beste KSA herinnering ooit?
Liften met bumpy ride op de achtergrond

Hoelang zit je al in de KSA?
10 jaar
Lievelingsactiviteit op kamp?
nachtspel
Favo kamp maaltijd?
spaghetti
Lievelingsliedje dit kamp?
8ste groepers huilen niet
Beste KSA herinnering ooit?
in openlucht slapen de laatste avond

LEIDING
Lieze Naessens: 0471339360

Maxime Depuydt: 0485779794

24 februari 2002

11 juni 2002

Hoelang zit je al in de KSA?
Ik begin nu aan mijn 15de jaar
Lievelingsactiviteit op kamp?
zonnen
Favo kamp maaltijd?
spaghetti van Kobe en Iben
Lievelingsliedje dit kamp?
Nooit genoeg - Metejoor
Beste KSA herinnering ooit?
kampvuur om leiding te worden

Hoelang zit je al in de KSA?
10 jaar
Lievelingsactiviteit op kamp?
nachtspel ;))
Favo kamp maaltijd?
macaroni !!
Lievelingsliedje dit kamp?
Barbie girl
Beste KSA herinnering ooit?
leidingsovergang

Kato De Meyer: 0468195485

Isaura Lootens: 0474795699

27 juli 2002

21 november 2002

Hoelang zit je al in de KSA?
8 jaar
Lievelingsactiviteit op kamp?
komen eten en feestjes met de sloebers
Favo kamp maaltijd?
chili sin carne
Lievelingsliedje dit kamp?
De beste Dj - Olly wannabe natuurlijk ;))
Beste KSA herinnering ooit?
Joepie 28

Hoelang zit je al in de KSA?
Dit is mijn 15de jaar!
Lievelingsactiviteit op kamp?
Piñata’s maken met de springers :))
Favo kamp maaltijd?
De spaghetti dit kamp was heerlijk!!
Lievelingsliedje dit kamp?
Impossible - James Arthur
Beste KSA herinnering ooit?
Joepie 28

Borjana Stoilkov: 0488797464

Kato Jonckheere: 0495251446

5 juni 2003

5 juli 2003

Hoelang zit je al in de KSA?
11 jaar
Lievelingsactiviteit op kamp?
komen eten
Favo kamp maaltijd?
macaroni
Lievelingsliedje dit kamp?
Barbie girl
Beste KSA herinnering ooit?
laatste kamp als lid

Hoelang zit je al in de KSA?
Dit wordt mijn 15de jaar in de KSA
Lievelingsactiviteit op kamp?
dagtocht
Favo kamp maaltijd?
wraps
Lievelingsliedje dit kamp?
Parijs
Beste KSA herinnering ooit?
voedselgevecht

Jade Van Elegem: 0473316797

Marthe Decaesteker: 0493168812

5 oktober 2003

19 mei 2004

Hoelang zit je al in de KSA?
13 jaar
Lievelingsactiviteit op kamp?
komen eten
Favo kamp maaltijd?
WAP!
Lievelingsliedje dit kamp?
Alles behalve jump for joy want die ben ik beu
gehoord (thanks to jimmers)
Beste KSA herinnering ooit?
Te moeilijk om 1 te kiezen :))

Hoelang zit je al in de KSA?
5 jaar
Lievelingsactiviteit op kamp?
nachtspel
Favo kamp maaltijd?
macaroni
Lievelingsliedje dit kamp?
allemaal :))
Beste KSA herinnering ooit?
leidingsovergang

Babette Naessens: 0472132227

Joëlle Dubrulle: 0471941141

28 mei 2004

19 juli 2004

Hoelang zit je al in de KSA?
14 jaar
Lievelingsactiviteit op kamp?
komen eten
Favo kamp maaltijd?
hotdog
Lievelingsliedje dit kamp?
dit pakt niemand ons meer af - achtste
groepers huilen niet
Beste KSA herinnering ooit?
mijn overgang naar de roodkappen

Hoelang zit je al in de KSA?
6 jaar
Lievelingsactiviteit op kamp?
komen eten
Favo kamp maaltijd?
pitta
Lievelingsliedje dit kamp?
drank en drugs
Beste KSA herinnering ooit?
in de openlucht slapen

Olivia Standaert: 0489703330

Hawy Goffeau: 0493365660

5 oktober 2004

18 januari 2005

Hoelang zit je al in de KSA?
11 jaar
Lievelingsactiviteit op kamp?
komen eten
Favo kamp maaltijd?
macaroni
Lievelingsliedje dit kamp?
Lovegame
Beste KSA herinnering ooit?
mijn laatste kamp

Hoelang zit je al in de KSA?
13 jaar
Lievelingsactiviteit op kamp?
komen eten
Favo kamp maaltijd?
wap
Lievelingsliedje dit kamp?
Drank en drugs - Lil’ Kleine en Ronnie Flex
Beste KSA herinnering ooit?
frituursnacks op coronakamp

Femme Lambrecht: 0498732242

Louise Depuydt: 0468439388

15 september 2005

4 oktober 2005

Hoelang zit je al in de KSA?
al 12 jaar!
Lievelingsactiviteit op kamp?
kampvuur!
Favo kamp maaltijd?
vegetarische dag!!
Lievelingsliedje dit kamp?
Drank en drugs - Lil’ Kleine en Ronnie Flex ;))
Beste KSA herinnering ooit?
de barbeque brandende houden

Hoelang zit je al in de KSA?
9 jaar
Lievelingsactiviteit op kamp?
nachtspel of komen eten
Favo kamp maaltijd?
macaroni
Lievelingsliedje dit kamp?
another love
Beste KSA herinnering ooit?
toen onze groep voor een spel een liedje van
buiten moest leren en we dat liedje elke dag
bleven zingen :)

STARTDAG +
KERMIS
zaterdag 17 september 2022
Alle leden worden verwacht om 13u30. Als uw dochter/dochters (een) nieuw(e)
vriendin(nen) meebrengt/meebrengen verwelkomen we ze graag.
Om 14u00 start het ONTDEK-JE-LEIDING-SPEL (dus kom zeker niet te laat!).
Dan kom je te weten wie je leiding wordt waarbij je een jaar lang je rot zal amuseren!
Om 16u00 mogen jullie ouders komen en kunnen jullie genieten van heerlijke gratis
wafels, een drankje en onze diashow!
HET WORDT EEN DAG OM NOOIT TE VERGETEN.

NEEM DEZE DAG MAAR AL JE VRIENDINNETJES MEE EN
LAAT ZE KENNIS MAKEN MET ONZE FANTASTISCHE KSA!
ONTDEK OOK ONZE DIASHOW EN AFTERMOVIE VAN
BARBIEKAMP.

SLOEBERS
17/09 Startdag
13u30, ouders om 16u30 Gratis hapje in thema en drankje
Voor onze wereldreis begint laten we ons nog eens helemaal gaan op
de KSA-kermis. We verwennen ons met lekkere wafels en unieke
drankjes. Hierna kan onze wereldreis echt beginnen!
24/09
Onze eerste stop wordt Thailand! Daar trekken we het regenwoud in
om allerlei exotische diersoorten te ontdekken. Maar let wel op voor de tarantulas en de
bloedzuigers…
01/10
Na al dat exotische eten pakken we onze valiezen en begeven we ons naar het zonnige
Italië. We proeven een beetje van wat de italiaanse keuken te bieden heeft. Bereid jullie
voor door al veel pizza’s en pasta's te eten.
08/10
Vandaag gaan we naar Nieuw-Zeeland om te
genieten van de mooie natuur. We gaan alvast naar
een rugby match kijken! Denk zeker na over een
goede Haka om de atleten aan te moedigen.
15/10
We zijn aangekomen in Zweden! Dit is het land van
de IKEA, maar zoals jullie weten is niet iedereen een
handige harry. Oefen alvast op jullie handigheid! Misschien worden jullie beloond op
zweedse balletjes…
22/10 Geen vergadering
De leiding had even een rustdagje nodig en dus trokken we naar het exotische Costa
Rica! Helaas betekent dit dat er vandaag geen vergadering is.
28/10 Halloween
Zoals jullie misschien al weten gaan Amerikanen All Out op Halloween; Ze versieren
hun tuinen over de top en denken al maanden op voorhand aan hun outfit. Kunnen
jullie hen overtreffen? Trek jullie allergriezeligste verkleedkleren aan! 18u30-20u30
Brief volgt!

29/10 Geen vergadering
Jammer genoeg kan onze boot naar Noorwegen niet vertrekken wegens een grote storm!
We stellen onze reis een weekje uit.
05/11 Geen vergadering
OEI! Nu heeft de kapitein buikgriep! Helaas wordt ons reisje naar Noorwegen nog een
weekje uitgesteld…
12/11
We kunnen eindelijk naar Noorwegen vertrekken na al dat wachten!! Hier kunnen we
allerlei avonturen beleven; een tochtje met een hondenslee, een wandeling met
moonboots, … We overnachten in het ijskasteel van Elsa en staan vroeg op om het
noorderlicht te zien!
19/11 Chocopoppenverkoop
Oei oei van al dat reizen is onze portemonnee leeg! Helpen jullie mee chocopoppen
verkopen zodat we ons zomerkamp kunnen betalen? We spreken in stad Gent af om
centjes in te zamelen. Neem je rugzakje en portemonnee
mee. Meer info volgt!
26/11
Om even aan het koude weer te ontsnappen nemen we een
vlucht naar Hawaii. Om niet uit de toon te vallen nemen we
surflessen, leren we schildpadjes verzorgen en dansen we de
hula. Trek allemaal jullie bikini aan over jullie gewone
kleren!
03/12
Zoals jullie weten is het volgende week Sinterklaas, maar er is iets super ergs gebeurd.
Laat alles vallen en begeef jullie naar het treinstation! Spring op de eerste trein naar
Spanje om de stoomboot van Sinterklaas te herstellen.
10/12 Sint en Piet
Dankzij jullie hulp kunnen we vandaag toch Sinterklaas vieren. Maar let op! Stoute
kinderen worden in de zak gestoken en flinke kinderen worden beloond.
17/12 Laatste vergadering
Vandaag bewandelen we de Chinese Muur en lichten
we kleurrijke lampionnetjes. We zijn namelijk in …
CHINA! Kunnen jullie al eten met stokjes en hoe goed
is jullie kennis van de chinese cultuur?

24/12 Geen vergadering
Voor de feestdagen wouden we terugkeren naar België om samen met onze familie feest
te vieren. Helaas staakt het vliegtuigpersoneel en zijn we nu gestrand op het vliegveld.
31/12 Geen vergadering
Via grote omwegen zijn we toch in België geraakt! Nu zijn we wel een beetje moe van al
dat reizen en blijven we thuis om het nieuwe jaar te vieren.

UNIFORM
Er zal dit jaar tot 08 oktober een uniformstand te vinden zijn op ons lokaal.
In september zal dit telkens een half uur voor en na de vergadering zijn. U kan
nog steeds duidelijk alle foto’s en prijzen op onze website
www.ksagentsintpieters.be terugvinden.
Ontdek onze nieuwigheden snel aan onze uniformstand.
De verantwoordelijke leidsters voor het uniform zijn Kato J. en Marthe voor
bijkomende vragen kan je altijd bij hen terecht of kan je mailen naar
uniform@ksagentsintpieters.be .
Betaling wordt ENKEL CASH uitgevoerd bij afhaling van je bestelling.
UNIFORM

Ons uniform bestaat uit een blauwe broek of rok, uniformhemd, das en eventueel t-shirt.
Dit kan je verkrijgen door te surfen naar onze website
of staat in ons Pieterke. Je kan je bestelling plaatsen aan
de uniformstand.
De verantwoordelijke leidsters voor het uniform zijn Kato J. en Marthe
Wees dus steeds in perfect uniform.

INSCHRIJVEN
Jouw dochter is pas volledig ingeschreven als we het inschrijvingsgeld
(57 euro) en de inschrijvingsfiche hebben ontvangen.

Het inschrijvingsgeld moet betaald worden

vóór 08 oktober
Dit is de week nadat je kind 3 keer gratis kon proberen.
Dit is zeer belangrijk voor ons en voor uw dochter(s). Als u uw kind niet
heeft ingeschreven, is het niet verzekerd.
We werken ook met UITPAS (kortingstarief 13€)!
Indien u niet op tijd betaald heeft of de inschrijvingsfiche niet heeft
afgegeven, zijn de leden niet meer welkom en zullen wij jammer genoeg de
leden moeten wegsturen. Wij hopen natuurlijk dat dit niet moet
gebeuren!

Storten kan op het KSA rekeningnummer

BE29 7380 4189 8564

ROODKAPPEN
Liefste roodkapjes, wij nemen jullie in het aller eerste semester mee in een gigantische
reis rond de heeele wereld! Begroet ons elke vergadering met ‘Hallo’ in de taal van het
land. Wie weet krijgen jullie daarvoor wel een heerlijke beloning … :)

17/09 Startdag - België
We starten ons avontuur natuurlijk op de vertrouwde KSA-lokalen in België. Aan de
hand van allerlei leuke spelletjes ontdekken jullie samen wie jullie super toffe leiding zal
worden die jullie meenemen op wereldreis! Spannendddd:)
Jullie worden verwacht om 13u30, de ouders zijn welkom vanaf 16u00 voor een gratis
wafel en een drankje.
24/09 - Mexico
Olaaaa! Vandaag vliegen we al heel ver weg naar … Mexico! De mexicanen hebben jullie
hulp dringend nodig! Het prachtige regenwoud wordt bedreigd :(( Helpen jullie hun het
regenwoud te beschermen? Haal alvast jullie beste Spaans en jullie sombrero boven
want deze kunnen al eens van pas komen!
01/10 - Australië
Hello! Vandaag bezoeken we het verre Australië! Zijn jullie klaar om de wondere wereld
van de kangoeroes en de koalas te ontdekken? Het wordt een dag om nooit te vergeten :)
08/10 - Ijsland
Hallò! Deze vergadering ontdekken we welke diersoort de sterkste is: de pinguïns of de
ijsberen? Trek alvast je warmste kleren aan! Brrr …
15/10 - Italië
Ciao! Vandaag dompelen we ons onder in de Italiaanse keuken! Wat staat er op het
menu? Een heerlijke pizza, pasta of een andere lekkernij … ?

22/10 Geen vergadering
Vandaag is er helaas geen vergadering aangezien alle vliegtuigen staken vandaag :((
28/10 Halloween - Engeland
Hello! Wisten jullie dat de halloween traditie oorspronkelijk uit Engeland komt? Haal
alvast je engste kostuum uit de kast want vanavond gaan we GRIEZELENNN … Boeeeh!
Jullie zijn welkom van vrijdag 18u30 tot 20u30, verdere info volgt.
29/10 Geen vergadering
De leiding is op vakantie naar een onbewoond eiland, geen vergadering!
05/11 Geen vergadering
De leiding is op vakantie naar een onbewoond eiland, geen vergadering!
12/11 - Egypte
 !أهال و سهالHelp! We zitten vast in de woestijn zonder water, schaduw en eten … Helpen

jullie ons met het verzamelen van een survival kit?
19/11 Chocopoppenverkoop - Brazilië
Bom Dia! Vandaag verkopen we heerlijke chocoladepoppen gemaakt van de beste cacao
bonen uit Brazilië :) Joepie! Vergeet zeker geen rugzakje en een portemonneetje, verdere
info volgt!
26/11 - Zuid-Korea
안녕하십니까! Deze vergadering staat volledig in teken van
de speciale wereld van K-Pop! Warm jullie stembanden
maar al op want vandaag ontdekken we wie van jullie kans
maakt om popster te worden!
03/12 - Canarische eilanden
Ola! Vandaag ontdekken we de wondere
onderwaterwereld. We hoppen van eiland naar eiland om
te ontdekken wat voor een prachtig leven zich onderwater
afspeelt.
10/12 Sint en Piet - Spanje
Ola! Vandaag gaan we naar Spanje om de Sint te bezoeken in zijn thuisland! Zijn jullie
braaf geweest? Want wie zoet is krijgt lekkers …
17/12 Laatste vergadering - Oostenrijk
Guten tag! We eindigen onze lange reis in Oostenrijk. Hier leven we ons uit in de sneeuw
:)) Zijn jullie te vinden op de skilatten of hebben jullie meer zin in een
sneeuwballengevecht?

24/12 Geen vergadering
We zitten vast in Oostenrijk en kunnen niet terug, helaas is er geen vergadering.
31/12 Geen vergadering
Na die lange tocht zijn we veel te moe, we rusten thuis nog even uit voor we aan het
tweede trimester beginnen, we zien jullie snel terug!

SPRINGERS
17/09 Startdag
Vandaag is het tijd voor de aller leukste dag van het jaar… STARTDAG van het KSA-jaar.
Die dit jaar volledig in het thema van kermis zal staan. Alle meisjes zijn welkom 13u30,
om op zoek te gaan naar wie hun leiding wordt dit jaar, spannend!
Ook de ouders zijn vandaag welkom om 16u30 om te genieten van gratis wafels en een
drankje!
Ons thema dit semester is DISNEY! Misschien is het al lang geleden dat jullie deze
verhaaltjes hebben gehoord dus daarom willen we alle verhaaltjes
nog eens opfrissen.
24/09
Diep in de zeeee, diep in de zeee… Ariël is verliefd geworden op een
landmens, maar zijzelf is natuurlijk een zeemeermin. Vandaag
gaan we er alles aan doen om haar te helpen om te transformeren
naar een mens zodat ze haar ware liefde niet misloopt.
01/10
Sneeuwwitje heeft 7 dwergen, maar dat vindt ze
eigenlijk niet genoeg. Daarom heeft ze ons een
berichtje gestuurd om te vragen of wij geen
goede kandidaten hebben. Vandaag gaan we
dus op zoek naar wie van jullie de beste
kandidaat is.
08/10
Een van de coolste Disney prinsessen is natuurlijk Merida van Brave. Ze verzet zich
tegen de druk van haar ouders om de troon over te nemen en gaat
liever haar eigen gangetje. Vandaag gaan we kijken of jullie ook zo
brave zijn.
15/10
Ouhneee, vanavond moet Assepoester naar het bal maar alle
feeën zijn op vakantie.
Ze heeft dus helemaal geen kleren, schoenen of vervoer om er
naar toe te gaan. Wij moeten helpen zodat ze er piekfijn uitziet
om de prins te ontmoeten.

22/10 Geen vergadering
Doornroosje is nog altijd in een diepe diepe slaap. Vandaag is het dus geen vergadering.
28/10 Halloween
Het is tijd voor de enge griezelfilms. Haal jullie kostuums maar al boven en kom
verkleed naar de KSA! Kom jij als Cruella of eerder als Assepoester? Ons Halloweenfeest
begint om 18u30 en eindigd om 20u30. Er volgt nog een brief met verdere
informatie.
29/10 Geen vergadering
Cruella heeft niet goed opgelet en heeft het hondenluikje open gelaten. Zo zijn de 101
dalmatiërs ontsnapt! De leiding is druk bezig
met Cruella te helpen om haar dalmatiërs
terug te vinden. Geen vergadering.
05/11 Geen vergadering
Van al dat liegen is de neus van de leiding te
lang, net zoals bij Pinokkio! Zo kunnen we
toch niet naar de vergadering komen? We
zullen hiervan leren en jullie volgende week
weer terug zien met onze normale neus.
12/11
Door een hevige storm gisteren nacht is de boot van Moana kapot. Ze
moet de zee overvaren om op tijd aan de trouw van haar tante aan de
andere kant van de wereld te geraken! Zorg dat jullie op tijd de
stukken van haar boot vinden en die weer samen kunnen plakken tot
een boot die sterk genoeg is om bij haar tante te geraken.

19/11 Chocopoppenverkoop
Alice in Wonderland moet zo klein mogelijk
zijn om in het deurtje naar Wonderland te
passen maar zij is dol op chocolade. Deze
zaterdag komt zij langs op de KSA waar er zo
veel chocolade staat! Voordat zij langs komt
moet die dus allemaal verkocht geraken, want
als zij die op eet gaat ze niet meer door het
deurtje naar Wonderland passen. Helpen
jullie mee om zo veel mogelijk chocolade te
verkopen? Kom voorbereid en neem een rugzakje en portemonnee mee. Waar we
afspreken, samen met andere info volgt later nog.

26/11
Scar is boos op zijn broer Mufasa. Hij daagt zijn broer uit voor een strijd om te bepalen
wie er koning wordt. Wie wordt The Lion King? Oefen alvast jullie beste strijdkreten.

03/12
Oh nee help! Rapunzel zit vast in haar oh zo hoge toren. Moeder Gothel heeft haar
opgesloten, maar dat laat Flynn Ryder niet zomaar voorbijgaan. Kunnen jullie haar
redden samen met Flynn? Haal jullie beste ideeën naar boven voor een reddingsplan.
10/12 Sint en Piet
Een speciale familie, met special krachten. Dat is de familie Madrigal. Zo helpen ze
allemaal de Sint om zijn de pakjes op tijd bij alle kinderen te krijgen. Maar enkel Mirabel
heeft geen krachten gekregen. Helpen jullie haar zoeken naar speciale krachten, zodat
iedereen zijn pakje krijgt?
17/12 Laatste vergadering
Vandaag is het de laatste vergadering en maken we ons klaar om samen met Peter Pan
en Tinkerbell het nieuwe jaar in te vliegen. Zijn jullie er klaar voor?

24/12 Geen vergadering
Brrr! Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering, want de leiding zit vast in een
sneeuwstorm, maar jullie kunnen wel alvast een sneeuwpop gaan maken samen met
Anna en Elsa uit Frozen.
31/12 Geen vergadering
Jammer genoeg is het vandaag geen vergadering. De leiding is uitgenodigd door Disney
om het nieuwe jaar te vieren.

DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING
VRIJDAG 21 OKTOBER 2022
Vrijdag 21 oktober fietst, tramt, treint en bust heel jeugdbewegend
Vlaanderen in hemden, t-shirts, broeken en sjaaltjes van hun favoriete
jeugdbeweging door het land. Op die manier vieren we het engagement van
duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 240.000
kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen. Ook uniform
scholen doen mee dus grijp de kans en laat je KSA-outfit niet thuis hangen!

JIM
17/09 Startdag
13u30, ouders om 16u00 gratis wafels en drankje
Weet je nog vroeger als kind dat je naar de kermis ging; suikerspin eten, eendjes
vangen, je laten gaan op de botsauto’s, tegen de muren lopen in het spiegelpaleis en
nog zoveel meer. Dit kunnen jullie allemaal herbeleven op onze STARTDAG waarin
jullie via spelen in kermisthema jullie leiding ontdekken. Oeoeoeoeoe spannendddd.
Bereid jullie voor op een heel semester pure nostalgie!
24/09 nintendo
We duiken vandaag opnieuw in de avonturen van mario bros. Prinses Peach dit nog
steeds vast in het kasteel. Mario kan het duidelijk niet alleen aan. Helpen jullie het
laatste level te voltooien?

01/10 W817
Het buurmeisje Jasmijn is vermoord! Wie heeft het gedaan, waar is het gebeurd en
welk wapen heeft de dader gebruikt? Helpen jullie mee het
mysterie te ontrafelen?
08/10 knikkeren
Flashback naar de tijden op de speelplaats waarbij we uren
verslonden aan knikkeren. Durven jullie het tegen elkaar op te
nemen in een heus knikkertoernooi? Haal je beste
knikkermoves maar boven en let the games begin!
15/10 junior eurosong
Test, test, test zeg staat dit ding wel aan want ik wil helemaal
gaan! Shit, de liedjes van het nieuwe album zijn gelekt. We
gaan ze rap moeten zoeken voor de echte release.

22/10 Geen vergadering
Vandaag keren we terug naar onze babytijd. Van onze mama’s en papa’s moeten we
deze namiddag een dutje doen, we kunnen dus niet naar de KSA komen. Slaapwel!
28/10 Halloween 18u30-20u30
Help! We zitten opgesloten in het huis Anubis. Doe jullie best om de clues te vinden
om de uitgang te bereiken. Brief volgt!
29/10 Geen vergadering
Vandaag moeten we nog even bekomen van die helse nacht. We zijn bang om terug
opgesloten te geraken…
05/11 Geen vergadering
Nog steeds niet bekomen… Nog een weekje recupereren en dan vliegen we er terug in!
12/11 op grootmoeders wijze
Vandaag vliegen we in de potten en de pannen. Pak die kookschorten en koksmutsen
mee want we duiken de keuken in! Net zoals vroeger op zondag gaan we genieten van
die heerlijke wafels. In plaats van jullie oma gaan jullie het nu zelf moeten doen. We
zijn benieuwd!
19/11 Chocopoppenverkoop
‘S ochtends wakker worden en smullen van die heerlijke chocoladepoppen terwijl je
naar samson&gert kijkt op tv. Waar is de tijd. Vandaag gaan we samen op pad om
Sint&Piet een handje te helpen bij het rondbrengen van al die lekkere chocolade.
Meer info volgt!
26/11 Avondvergadering - De Omgekeerde
Quiz
Jullie hebben ongetwijfeld al eens gequizd maar
hebben jullie ooit al eens een omgekeerde quiz
gedaan? Zoek nog de laatste weetjes op en wie weet
zullen de eerste de laatste zijn ;)
03/12 Avondvergadering - De Wereld van K3
Vandaag gaan we voor een crea-avond. Doe kleren
aan die mogen vuil worden want we gaan helemaal
los met onze artistieke talenten. Wie weet ontdekken
we vandaag een nieuwe picasso.
10/12 Avondvergadering - Sint en Piet
Normaal komen Sint en Piet jullie lekkernijen
brengen maar vandaag moeten jullie het zelf verdienen. Zet jullie pokerface alvast op.

17/12 Avondvergadering - cinema
Vanavond maken we het gezellig in de lokalen en gaan we voor een heuse filmavond.
Doe gemakkelijke kleren aan, pak een dekentje en kussentje mee en ga voor een
lekkere snack en dan ben je er helemaal klaar voor.
24/12 Geen vergadering
De nostalgie is voorbij. Onze kindertijd zit er jammer genoeg op dus wij duiken deze
vakantie in de boeken. Wens ons succes!
31/12 Geen vergadering
Weer een jaartje voorbij, weer een jaartje verder van onze goede oude kindertijd. Happy new
year!

HALLOWEEN
vrijdag 28 oktober 2022
Samen met alle monsters, heksen, spoken,
weerwolven en andere vreemde wezens komen we
vanavond samen op het Bal der Monsters! Verkleed je
dus in jullie favoriete griezelmonster, heks of spook
zodat jullie zeker niet opvallen tussen de schepsels van
de Onderwereld!
Zijn jullie echte durvers en willen jullie graag mee
feesten?
Kom dan vrijdag 28 oktober naar het lokaal.
Het feest begint om 18u30.
Om 20u30 mogen jullie ouders jullie weer komen
ophalen. Tot dan!

CHOCOPOPPEN
VERKOOP
zaterdag 19 november 2022
We halen onze brede glimlach, puppy oogjes en
verkooptechnieken weer boven en gaan samen voor
een nieuw record! Ook in voorverkoop strijden we voor
het meeste aantal verkochte zakjes!
Meer informatie volgt later!
Vergeet zeker niet jullie schoentje klaar te zetten voor
Sinterklaas, wij zullen dit al zeker doen!

SIM
17/09 Startdag
Hiii BFFsss
2day @13u30 KSA !!!! <333
Startdag ;)) kermisthema
XOXO
PS: Ouders @16u00 leidingsverdeling + free wafels , games and drinks
!!!
24/09
Hiii
Dress like queen Paris Hilton, Britney Spears of liever Lindsay Lohan!! Skip KSA-uniform
LOLL
Y2k 4ever <333
CU!
01/10
SOS Er is beef tussen Eminem en Christina Aguilera!!
Help A$AP
08/10
Early 2000s waren zoveel beter!!
Flip phones >>> iPhones
iPod >>> Spotify
Lowrised >>> Highrised jeans
15/10
Lindsay Lohan is ontsnapt. Help mee haar terug naar de
gevangenis te brengen, ze moet haar straf nog uitzitten!! A$AP
22/10 Geen vergadering
De computer is gecrasht, urghh die slechte technologie van nu.
Geen KSA :(((

28/10 Halloween
Kim K geeft een Halloweenparty in haar mansion @18u30-20u30 U R invited!!! Brief volgt!
29/10 Geen vergadering
YOLO gewoon thuis op zaterdag LOLLL
05/11 Geen vergadering
Lindsay Lohan en Paris Hilton hebben heftige ruzie gehad en liggen in het ziekenhuis, we
helpen hun dus geen KSA!!
12/11
Tracy and Evie are addicted to the drugzz maar hun stash is weg. Who dunnit?
PS: Watch Thirteen (2003) Full Movie Free Online HD
19/11 Chocopoppenverkoop
Kheb weer niets om te dragen!! We hebben geld nodig voor nieuwe kleren!!! We spreken af op
locatie om een hele dag chocopoppen te verkopen, helpen jullie plsss Meer info volgt!
<3333 CU!!
26/11
Wat is er allemaal gebeurd in 2006/2007?
K bye
03/12
Cakepops en chill
Come 2Night girlsnight @my place (^-^)
LYY xx
10/12 Sint en Piet
OMGGG Miley = Hannah Montana ?!!!
Nooit verwacht :O
TTYL
17/12 Laatste vergadering
Tijd om onze kleerkast op te spicen, let’s get creative!!
IMYSM TTYL XOXO

24/12 Geen vergadering
Typing… my letter for Santa
31/12 Geen vergadering
Loading … the new year

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: 02 april 2023 tot 08 april 2023
● X-peditie(OL): midden augustus 2023
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! Dit is heel handig in je KSA-carriére!
Leiding geven op de KSA telt mee als stage-uren. Je kan dus makkelijk bij
ons je attest behalen! Zo’n attest staat later goed op je cv!
Let er wel op of je de hele cursus meekan, het is immers niet mogelijk maar
een deel van de cursus mee te gaan.

OM IN TE KLEUREN

EED NIEUWE LEIDSTERS
(Hawy) 12 jaar geleden begon mijn KSA-avontuur! Mijn zus sleurde mij mee, 5-jarige volledig
onwetend. Van 1ste pluim, met tenten opzetten, naar mijn 1ste pintje met mijn toekomstige
leiding. Op mijn eerste krokuskamp als Sloeber leerde ik voor het eerst de liedjes voor het eten,
mijn eerste snoepjes waren kikkertjes uit het muzikaal pakket.
Fast forward naar zomerkamp, superheldenkamp, waar Oona-Lisa en ik dezelfde Mega Mindy
pakjes hadden en ik mijn eerste overgang deed helemaal alleen. Toen kwamen Femme en Io in
de VKSJ, niet wetende dat we 11 jaar later nog zo goed bevriend zouden zijn. Zo sloot ik samen
met hun de Sloebers af.
(Femme) Net zoals mijn 11de en laatste pluim als lid zegt, is mijn tijd bijna op. Hoewel ik
gisteren mijn overgang al deed, maakt dit het wel allemaal heel officieel. Toen de leiding op
mijn lagere school kwam om reclame te maken voor de VKSJ, schreven ik, Marthe, Ella en
Berelian ons meteen in. Ik deed mijn eerste overgang met mijn net nieuw gemaakte vriendin
Hawy. We moesten een boterham uit elkaars tenen eten, ik wou dit absoluut niet doen en begon
hysterisch te wenen. Ook herinner ik me een gat in het bikinibroekje van onze leidster Els. Io
schreef haar dit jaar ook in en werd automatisch mijn vriendin.
(Louise) Mijn eerste jaar begon ik als roodkap, zonder mijn zussen startte ik mijn
KSA-avontuur, samen met Maïte VDS, zonder enig idee dat ik er na 9 jaar nog zou zijn. Na een
tijdje kwamen mijn zussen ook bij de VKSJ. Ik moedigde veel vriendinnen aan om naar de
VKSJ te komen. Toen kwamen Polly, Nanou DM en Louise P. Polly was daarbij het 100ste lid
van van de VKSJ. Voordat de KSA begon zaten we altijd allerlei soepjes en papjes te maken
achter de boom.
(Hawy) Op boeren-en boerinnen kamp deed ik mij voor het eerst pijn, of deed een vies insect
mij pijn. Toen ik wakker werd, zag ik hoe groot de beet was. Zo zat ik samen met Diete in de
auto op weg naar de dokter.
(Louise) Mijn 1ste paar kampen had ik veel heimwee en moesten mijn ouders mij komen
ophalen. Ik werd er zo misselijk van dat ik overgaf in het vierkant. Een iconisch moment was
wanneer we de pisquiz speelden en iedereen tijdens het eten naar toilet moest, terwijl dit niet
mag, maar Lasean hield het niet vol :)
(Femme) Als Roodkap werd ik rebelser en stal ik samen met Io de snoepen van Kaliopi. Toen ze
wat later de kamer wenend kwam binnengelopen en vroeg of iemand haar snoepen had
gestolen, zeiden we al snel nee. De snoepen die Io ook stiekem meenam, nam de leiding af. De 2
jaar dat ik in de roodkappen zat, kreeg ik 2 pluimen, allebei over modder “moedige modder en
modder rolleboller”. In de roodkappen kwam Louise erbij en waren we compleet.
Aan de Springers heb ik de grappigste herinneringen, waarmee we nu nog altijd mee kunnen
lachen. Hawy werd op klein kamp op de gang gezet, omdat we aan het praten waren. Io en ik
voelde ons zo slecht dat alleen Hawy naar buiten moest en zo besloten we naar buiten te gaan
om te zeggen dat wij ook aan het praten waren. Als reactie hierop kregen we een boze preek van
de leiding en werden onze matjes zo ver mogelijk uit elkaar gelegd. De ochtend nadien kleedde
Io haar om in haar slaapzak, maar voor de leiding leek het of ze nog niet wakker was, zo werd ze
halfnaakt in de gang gesleept in haar slaapzak.
(Hawy) Het was niet altijd lachen in de Springers, ik kreeg ruzie met Maïte over een stomme
gsm die buiten lag en dat liep uit tot zij die een matras op mij gooide. Dit krokuskamp vonden
we het blijkbaar leuk om met onze benen in de lucht te liggen. Toen de leiding binnenkwam,
deden Io en ik onze benen snel naar beneden.
Maar Femme had die reflex niet en deed haar benen zo traag mogelijk naar beneden. Hier

hebben we nog lang om gelachen.
Mijn laatste zomerkamp als springer was junglekamp. Ik zoals ik ben moest mij natuurlijk weer
pijn doen. Zo viel ik met mijn gezicht recht in de brandnetels tijdens een spel. Door patatten op
mijn hoofd te smeren probeerden de leiding mijn pijn te verminderen.
(Louise) Als Springer keken we al lang uit naar de overgang om naar de Jim te gaan, het
moddergevecht, maar die bleek plots geblinddoekt te zijn. Een elleboog in Io haar oog en veel
kleine pijntjes, zorgden er uiteindelijk voor dat Hawy won en Femme 2de werd.
Mijn 1ste dag als Jimmer herinner ik me nog goed. We moesten een rauw ei via onze monden
doorgeven. Ik met mijn smetvrees keek hier enorm hard tegenop, maar durfde dit niet te
zeggen. Om te voorkomen dat het ei in mond kwam, liet ik het expres vallen. Op ons eerste
kamp speelde we een spel waarbij we in pampers moesten plassen. Maïté was de eerste die in
haar pamper plaste, het was zo veel en stroomde eruit.
(Hawy) Ons eerste voorkamp, onze eerste 2-daagse en eerste keer tenten opzetten. Onze
beslissing om onze tent bovenop de berg te zetten was niet de beste. Aan de tocht naar de tent
en het naar beneden zakken tijdens het slapen, hadden we niet gedacht.
Ons eerste nachtspel was onvergetelijk. De leiding deed alsof mijn zus vermist was. Al wenend
met Femme haar arm rond mij, liepen we van die domme berg, waar ik nog meer wenende
gezichten zag. Na veel te lang wenen kwamen we erachter dat het nachtspel was.
(Femme) Op 2-daagse was ons groepje gewonnen en dat viel niet in de smaak bij de Sim.
Bij ons tweede nachtspel werden we gewekt door het leger. Jammer genoeg moest ik dat kamp
eerder naar huis door buikgriep. Ook Io ging, omdat ze haar been had gebroken.
(Hawy) 2020, coronakamp. Toch wel 1 van de beste kampen. Op onze eerste avond kwam
Amelie DV stiekem frituursnacks geven. We aten deze gezellig op achter de tent. Net zoals de
frituursnacks, viel mijn muziekstijl in de smaak. Van kleine jongetjes naar knuppels, en van Wie
niet wortel naar wie kus je.
(Louise) Nog een iconisch moment was toen Sandro ons achterna zat in het bos. Hieraan hield
ik een bloedend been over en verloren sommigen hun slippers. Hij stormde boos onze tent
binnen. Op kamp slaapwandel ik wel eens regelmatig. In de ochtend hoor ik dan altijd wat ik
deed/zei in de nacht.
(Hawy) Onze laatste twee jaar als lid, de Sim. Vergaderingen en avondvergaderingen, waar wij
(Femme en Hawy) en oprecht sorry Chiara, Merel en Lena, niet zo vaak naartoe kwamen, maar
als we kwamen wel heel leuk waren. Na de lange 100 km op onze eerste Joepie (en
waarschijnlijk de laatste) waren we kapot. We stopten wel nog even in Assenede voor een super
leuke bbq.
(Femme) Op groot kamp speelden we ‘komen eten’, de 1ste in de Sim. Dan moeten we wel
winnen? Dat deden we ook met onze oh-zo lekkere poké bowl. Ook groeven we grachten om
onze tent te beschermen tegen de regen. Ons weenmomentje is iets wat ons altijd zal bijblijven.
(Louise) Dan, ons laatste jaar, dit kamp. Wat ook zeker bovenaan het lijstje staat. De
leidingswissel, de barbeque en zeker ook dit moment, zijn momenten die we niet snel gaan
vergeten.
(Hawy) Eerst en vooral willen we Chiara en Merel bedanken voor dit jaar en de andere jaren.
Jullie waren top en we gaan jullie oprecht hard missen. Lasean the girl, ook jij enorm bedankt
voor je toffe weetjes en je super aanstekelijke lach.
(Femme) Marthe L., Marthe DC, Joëlle, Babette, Marie, Borjana en ook Mayté en Olivia willen
we bedanken voor de toffe jaren samen. Ook met jullie, Jim, hebben we mooie momenten
gehad. Dankje wel!

(Louise) We beloven ons hemd met trots te dragen.
(Hawy) We beloven om er elke zaterdag met enthousiasme te staan.
(Femme) We beloven er voor elk lid te zijn.
(Louise) We beloven verantwoordelijkheid en plezier.
(Hawy) We beloven inzet en creativiteit.
(Femme) We beloven de oudleiding uit te nodigen :)
(Samen) We hebben er super veel zin in en tot op startdag!

Wist je dat…

-

Het alweer een FANTASTISCH kamp was in Barbieworld;
Er dit jaar 3 nieuwe leidsters zijn bijgekomen en dat we enorm veel zin hebben om samen
aan de slag te gaan;
We helaas afscheid moesten nemen van 7 fantastische leidsters: Marthe L., Kidist, Lena,
Merel, Emilie, Chiara en Louise;
Lipika de eerste avond al naar huis moest en we haar enorm hebben gemist;
Jullie allemaal een hele coole pluim gekregen hebben;
Nanou best niet in de horeca gaat gaan werken;
De koks wel heel lekker hebben gekookt;
De springers in een tent buiten mochten slapen;
De -12 meer dan 10 km heeft gestapt op dagtocht;
De leiding van de Sloebers nu alle liedjes van Metejoor en Camille vanbuiten kennen;
De Springers super veel lekkernijen hebben verzameld bij de ruiltocht op kamp;
De Jim het unieke concept Barbie Q bedacht tijdens Komen Eten;
Maar de Sim uiteindelijk met de beker ging lopen door hun fantastische kookkunsten;
Lio haar voet pijn had gedaan maar toch een heel kamp meespeelde;
We dit jaar als alternatief kampvuur lichtjes rond een driepikkel hadden gehangen;
Stoelen in een nieuw zwembad zetten geen goed idee is;
De eerstejaarsleiding een super goed toneeltje in elkaar heeft gebokst;
We een levensgrote barbiedoos op kamp hadden, compleet met tekeningen van leidster
Isaura;
We ontdekten dat de Sloebers een enorm grote buik hebben;
Leidster Borjana de mooiste vlechten maakte bij iedereen;
De Sloebers, Roodkappen en Springers elk een kamp hebben gebouwd in de bossen;
En ze verzot zijn op feestjes geven in hun kamp;
We Babette haar verborgen zangtalent hebben leren kennen tijdens de karaoke;
De Sim een hele nacht een BBQ heeft aangehouden en zo onze leidingsploeg mocht
vervoegen;
Lale de beste DJ is;
We voor het eerst een vegetarische dag hadden op kamp;
De Jim en Sim matchende drinkbussen kocht in de Action;
Het zwembad van op dagtocht iedereen heel hard beviel;
Lasean een heel aanstekelijke lach heeft;
Een deel van de leiding gewekt werd door hun tent die plots wegwaaide;
De oudste leden en leiding de laatste nacht onder de blote sterrenhemel heeft geslapen;
Iedereen heel goed verkleed was;
Bijoux jarig was op kamp en ons trakteerde met cake;
De springers hun versie van de kampdans vaak in het midden dansten;
We al weten wie jullie leiding wordt ;) en jullie dat op 17 september ook mogen ontdekken.

We al heel erg veel zin hebben in het nieuwe KSA-jaar!

Leidingsgroep 2022-2023
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