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Allerliefste leden en ouders,

Vanwege ons voltallige leidingsteam een zeer gelukkig Nieuwjaar gewenst! Wij hopen dat

jullie een fantastische kerstvakantie achter de rug hebben en net als ons evenveel zin

hebben om weer aan de slag te gaan. Hopelijk hebben jullie al even hard genoten van het

eerste trimester. Wij staan weer met zeer veel enthousiasme elke zaterdag klaar om met

jullie de leukste vergaderingen te beleven op de KSA.

Neem maar alvast jullie agenda bij de hand want er komen enkele data aan die jullie vast

en zeker niet willen vergeten! We starten het jaar met een gezellige filmavond op

vrijdag 13 januari  .  Van  zaterdag 18 februari tot maandag 20 februari   zullen we

eindelijk weer met de sloebers, roodkappen, springers, jim en sim een krokuskamp

doorbrengen vol plezier en super toffe activiteiten die jullie leiding hebben voorbereid. Wij

zullen jullie over dit fantastische krokuskamp nog een extra brief meegeven, maar dat is

voor later! Zaterdag  4 maart   organiseert KSA de vriendjesdag. Dan kunnen jullie  jullie

vriendinnetjes meebrengen naar de KSA!

Schrijf zeker en vast ook  11 maart   in jullie agenda, want dan organiseert KSA

Gent-Sint-Pieters het jaarlijkse eetfestijn, na het succes van vorig jaar brengen we onze

talentenshow terug. Wij houden jullie op de hoogte!

Uitzonderlijk organiseren we op 26 maart op een zondag(!) vergadering na de mis en

onze lange vergadering om het trimester af te sluiten kan natuurlijk ook niet ontbreken op

1 april (geen grap!).

Blijf ook het Pieterke, de website, onze facebookpagina en de mails in het oog houden voor

eventuele wijzigingen in de planning en 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!

Heel veel liefs van jullie leidsters en nogmaals een schitterend 2023 toegewenst!

De leiding: Lieze, Maxime, Kato DM, Isaura, Kato J., Oona-Lisa, Jade, Borjana, Marie,

Marthe, Babette, Joëlle, 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 14u 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 2
de

TRIMESTER

-GEEN KSA: 07/01, 14/01, 28/01, 11/02,

25/02, 25/03, 08/04, 15/04

-13/01/2023 FILMAVOND

- 18-20/02/2023 KROKUSKAMP

- 04/03/2023 VRIENDJESDAG

- 11/03/2023 EETFESTIJN

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 (35

euro) storten. Let op! Dit is enkel voor

meisjes die vanaf het tweede semester

aansluiten.

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 3
de

TRIMESTER

-01/07/2023 DAGTOCHT

-02-11/08/2023 ZOMERKAMP JIM, SIM

-04-10/08/2023 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.

http://www.ksagentsintpieters.be


Leidingsvoorstelling

HOOFDLEIDING

Oona-Lisa Desmet

0468253554

23 september 2003

leiding@ksagentsintpieters.be

Marie Depuydt

0468302166

6 april 2004

leiding@ksagentsintpieters.be

Sloeberleiding

Kato De Meyer

0468195485

27 juli 2002

Babette Naessens

0472132227

28 mei 2004

mailto:leiding@ksagentsintpieters.be
mailto:leiding@ksagentsintpieters.be


Louise Depuydt

0468439388

4 oktober 2005

Roodkappenleiding

Lieze Naessens

0471339360

24 februari 2002

Maxime Depuydt

0485779794

11 juni 2002

Femme Lambrecht

0498732242

15 september 2005



Springerleiding

Kato Jonckheere

0495251446

5 juli 2003

Marie Depuydt

0468302166

6 april 2004

Hawy Goffeau

0493365660

18 januari 2005



Jimleiding

Borjana Stoilkov

0488797464

5 juni 2003

Oona-Lisa Desmet

0468253554

23 september 2003

Jade van Elegem

0473316797

5 oktober 2003



Simleiding

Isaura Lootens

0474795699

21 november 2002

Marthe Decaesteker

0493168812

19 mei 2004

Joëlle Dubrulle

0471941141

19 juli 2004



KROKUSKAMP
18 tot 20 februari 2023

Binnen enkele weken is het weer zover! Ons

krokuskamp!

BANANAAAA, WE ARE GOING TO STEAL THE

MOOOOOON!

Dit jaar is het thema minions. Kom allemaal als de coolste

of grappigste minion naar ons krokuskamp. Het wordt een

weekend om nooit te vergeten!



VRIENDJESDAG

Zaterdag 4 maart 2023

Neem vandaag allemaal massaal jullie vriendinnen mee, op

deze ene zaterdag hoeven ze niet ingeschreven te zijn! Wil je

aan je beste vriendinnetjes tonen hoe jij ravottend je

zaterdagnamiddag doorbrengt? Vandaag is je kans. Hoe

meer zielen, hoe meer vreugd!



SLOEBERS

Vrijdagavond 13/01

Vandaag kruipen we in de rol van bioscoopuitbater. Jullie hebben geluk want vandaag mogen

jullie zelf een film kijken in plaats van de domme taken uit te voeren. We verwachten jullie om

19u, neem zeker een dekentje en warme kleren mee. De film eindigt om 21u.

14/01

Vandaag leren we geen nieuw beroep ontdekken want er is helaas geen vergadering.

21/01

Vandaag leren de simmers een nieuw beroep, namelijk dat van leiding zijn. Kijken jullie of ze

het goed doen?

28/01

Oh nee, er is een leeuw ontsnapt uit de zoo van Antwerpen. De dierenverzorgers hebben hun

handen vol met het vangen van de leeuw. Ze kunnen jullie vandaag niet rondleiden. Er is geen

vergadering.

04/02

Iedereen droomt wel eens van zijn eigen poppenkastshow. Om alvast

wat idee op te doen gaan we langs bij Pierke Pierlala. Verdere

informatie volgt.

11/02

Brand, brand!!!!!! De brandweermannen moeten snel op interventie

want de stadshal in Gent staat in vuur en vlam. Omdat jullie nog geen

ervaring hebben in het blussen van branden mogen jullie niet mee.

Jammer genoeg is er geen vergadering.

18/02-20/02

De minions hebben jullie nodig op krokuskamp voor een geheime missie! Komen jullie mee

op avontuur? Verdere info volgt.

25/02

Het is weekend dus de juffen en meester genieten van een welverdiende vrije dagen. Wij doen

hen na, er is geen vergadering.

04/03

“Bij de politieeeeee!” Net als K3 worden we voor een dag politieagenten. Sla jullie vrienden in

de boeien en neem ze mee naar de ksa want het is vriendjesdag. Hoe meer zielen, hoe meer

vreugd.



11/03

Slijp jullie messen, neem jullie schort en zet je koksmuts op. Ons eetfestijn

is vandaag. We verwachten jullie om 15u. Jullie ouders zijn welkom om 18u

om iets lekkers te eten. Oefen ook jouw talent voor de grote talentenjacht!

18/03

Afval opruimen moet ook gebeuren. De mannen en vrouwen van Ivago leren

jullie de kneepjes van het vak.

25/03

Pfff vandaag wordt er weer gestaakt. De treinbestuurders zitten allemaal thuis vandaag en

kunnen ons niet leren hoe je precies een trein moet besturen. Geen vergadering vandaag.

Zondag 26/03

We ontdekken vandaag wat een priester nu eigenlijk precies doet. We

wonen vandaag een KSA-mis bij en verwachten jullie dus om 9u30

op het Sint-Pietersplein. Hierna spelen we nog spelletjes op onze

lokalen tot 12u.

01/04

We ontdekken de wondere wereld van een schoonheidsspecialist. We

leren vandaag haren knippen, nagels lakken en make-up aanbrengen.

Omdat we deze zaken goed moeten kunnen spreken we al af om 11u.

Vergeet je lunch niet want de werkdag duurt tot 17u!

08/04

Door een tornado in de buurt van de luchthaven kunnen er geen vliegtuigen opstijgen. De

stewards en stewardessen blijven aan de grond. Geen vergadering vandaag.

15/04

Camille ging jullie vandaag uitleg geven over haar leven als zangeres. Helaas heeft ze vandaag

geen energie omdat ze net 3 shows in het sportpaleis gegeven. Er is geen vergadering.



UNIFORM

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

www.ksagentsintpieters.be terugvinden.

De verantwoordelijke leidsters voor het uniform zijn Kato J. en Marthe, voor

bestellingen en 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 op onze

lokalen.

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.

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


INSCHRIJVEN

Jouw dochter is pas volledig ingeschreven als we het inschrijvingsgeld

(35 euro) en de inschrijvingsfiche en medische fiche hebben ontvangen.

Enkel van toepassing voor nieuwe meisjes die in het tweede

trimester starten.

We werken ook met UITPAS (kortingstarief 7€)!

Storten kan op het KSA rekeningnummer

BE29 7380 4189 8564



ROODKAPPEN

Vrijdagavond 13/01

Maxime is eindelijk terug van haar lange reis in Spanje. Om dit te vieren nodigen wij jullie

allemaal uit op onze kei gezellige filmavond! Doe allemaal jullie warmste kleren aan, wij

voorzien een hapje en een drankje. We verwachten jullie om 19u en om 21u is de filmavond

gedaan.

14/01

Maxime is nog te moe van haar lange reis, helaas is er geen vergadering vandaag.

21/01

In Spanje eten ze graag paella, helpen jullie de paella van Maxime

samen te stellen?

28/01

Spanjaarden nemen ‘s middags vaak siësta's. Vandaag mogen jullie

ook allemaal eens een siësta nemen. Er is geen vergadering

vandaag.

04/02

Omdat het altijd zo warm is in Spanje hebben we wat afkoeling nodig. Daarom gaan we gaan

schaatsen! Jullie worden verwacht om 13u45 aan de Kristallijn, we zijn klaar om 17u.

11/02

Omdat we volgende week op krokuskamp gaan moeten we goed uitgerust zijn. Laten we

allemaal samen nog eens een siësta nemen. Er is geen

vergadering.

18/02-20/02

Maxime heeft jullie uitgenodigd om samen op

krokuskamp te gaan! Ze wil ons zo goed mogelijk laten

zien hoe Spanje was. Zijn jullie klaar voor deze super toffe

reis naar Spanje? Meer info volgt.

25/02

Omdat het krokuskamp zo leuk was, is de leiding wat

blijven hangen in Spanje. Helaas is er geen vergadering

vandaag.



04/03

Vandaag gaan we eilandhoppen op de vele eilanden van Spanje. Kunnen jullie elk eiland

oversteken?

Maxime leerde veel nieuwe mensen kennen in Spanje. Vergeet dus zeker niet jullie

vriendinnetjes mee te nemen naar de vriendjesdag zodat ook jullie nieuwe mensen kunnen

leren kennen!

11/03

Iedereen houdt wel eens van een Spaanse fiësta. De KSA organiseert deze week een grote fiësta

waar jullie kunnen dansen, zingen, lekker eten... Een echt feestje dus. De vergadering start

vandaag pas om 15u en vanaf 18u kunnen jullie en jullie ouders lekker eten op ons geweldig

eetfestijn.

18/03

Wie aan Spanje denkt, denkt aan flamenco danseressen!

In wie zit er stiekem een talentvolle flamenco danseres

verscholen en wie heeft het meeste ritmegevoel? Kom dit

vandaag ontdekken!

25/03

Normaal gingen we vandaag op citytrip naar Valencia

maar er heerst een storm in België dus ons vliegtuig kan

helaas niet vertrekken. Vandaag is er geen vergadering.

Zondag 26/03

Aangezien er Spanje een heleboel mooie kathedralen te vinden zijn, nemen wij jullie vandaag

mee naar … de mis! Deze zal starten om 9u30 in de O-L-Vrouw Sint-Pieterskerk op het

Sint-Pietersplein. Na de mis gaat onze vergadering door tot 12u.

01/04

Eindelijk is het tijd om eens echt naar Spanje te gaan. Maar hoe beginnen we daar aan zonder

geld, treintickets, eten voor onderweg, hotel,... Laten we het vandaag eens proberen. Vandaag is

de vergadering van 11u tot 17u.

08/04

Na onze fantastische reis naar Spanje vorige week moeten we nu even bekomen. Jullie kunnen

dit thuis doen doen door naar een spaanse serie of film te kijken! Er is vandaag geen

vergadering.

15/04

Vandaag 15 april is het Viernes Santo in Spanje, dit is een feestdag. Daarom is er vandaag geen

ksa!





EETFESTIJN

11 maart 2023

Op 11 maart is ons Eetfestijn! Na een geweldige eerste

editie van KSA got talent vorig jaar, besloten we dit jaar de

tweede editie te organiseren! Ben jij of iemand van je familie

heel goed in iets? Dan kan je nu al beginnen nadenken over

welke act je wilt doen op het KSA podium. Inschrijven kan

vanaf januari!



SPRINGERS

Vrijdagavond 13/01

Vandaag is het een grote dag voor de influencers van TikTok. Ze zijn

allemaal uitgenodigd op de premier van de nieuwste film. Jullie zijn

uiteraard ook welkom. Jullie worden verwacht om 19u. Vergeet zeker niet

jullie warm aan te kleden. Wij zorgen voor een snack en een drankje. De film

eindigt om 21u.

14/01

Addison Rae gaat er even tussen uit na het drama in haar familie. Haar ouders scheiden. Ze

neemt even een rustdag om het te verwerken. Vandaag is het geen vergadering.

21/01

Meghan Trainor haar nieuwe liedje is uit en het is een hit op TikTok. ‘Made You Look’ hoor

je overal. Kunnen jullie ook zo’n hit maken? Laat zien dat je een echte TikTok-fan bent en

weet wat de kijkers willen.

28/01

James Charles is gecanceld. Hij is de mist in gegaan. Fans ontvolgen en wij ook. Het is

vandaag geen vergadering.

04/02

Michiel neemt Celine op een date vandaag. Eindelijk! Ze gaan niet naar

de film, dat is wat casual. Ze gaan op avontuur en gaan hun talenten op

het ijs ontdekken. Vandaag gaan we naar de Kristallijn. Jullie worden

om 13u45 aan de Kristallijn verwacht en we zijn klaar om 17u.

11/02

Charli is uitgeput van het verdriet van haar breakup met Lil Huddy.

Vandaag gaat ze dus geen TikTok plaatsen en neemt ze een dagje vrij.

Geen vergadering.

18/02-20/02

Jullie zijn uitgenodigd voor een TikTok bootcamp in The

Hype House! De baas van The Hype House, Thomas Petrou,

gaat jullie 3 dagen lang alle geheime TikTok tips en tricks

leren. Jullie gaan terug komen als echte TikTok sterren!

Meer info volgt.



25/02

Dixie en Noah zijn samen op reis naar de Bahamas. Ze hebben aan de leiding gevraagd om op al

hun honden te babysitten waardoor ze niet naar de KSA kunnen komen. Geen vergadering.

04/03

Welke Springer heeft de beste humor? Khaby Lame staat bekend

voor zijn mopjes op TikTok. Vanavond moet hij optreden op the Met

Gala als comedian maar zijn inspiratie voor mopjes is op. Hij vroeg

de leiding om hulp. We zullen zien wie van jullie de beste mopjes op

zak heeft.

11/03

Vandaag is het jullie ultieme kans om jullie talenten naar boven te brengen! Kun jij zo goed zingen

als Nessa Barrett of zo goed dansen als Addison Rae? Kom het tonen op het podium van KSA Got

Talent! This is your time to shine!! Opgelet: vandaag is het KSA van 15u tot 18u. Daarna kunnen

jullie heerlijk genieten op ons eetfestijn. Meer info volgt.

18/03

DIY!!! Van al die content creators zo’n coole dingen te zien maken op tiktok krijgen we hier zelf

ook zin in. Vandaag nemen we een stapje in de wereld van arttok. Haal jullie creatiefste kant

maar al boven want vandaag gaan we met onze handen te werk om iets mooi in elkaar te steken.

25/03

Social media verslaving is een echt probleem bij onze springers, daarom nemen we dit weekend

even afstand van tiktok en is er vandaag geen vergadering.

Zondag 26/03

We wonen vandaag een KSA-mis bij en verwachten

jullie dus om 9u30 op het Sint-Pietersplein, en na

deze mis vol liedjes gaan we ook nog enkele spelletjes

spelen samen tot 12u.

01/04

Vandaag is het tijd voor de ULTIEME battle of tiktok.

Wie is er nu eigenlijk beter? Charli of Addison?

Vandaag gaan we deze vraag eindelijk de wereld uit helpen door het te ontdekken aan de hand

van tiktok games tijdens onze lange vergadering van 11u tot 17u.

08/04

De leiding is tiktok een beetje beu, ze gaan vandaag de wereld van netflix ontdekken. Daarom is

het vandaag geen vergadering.

15/04

Tiktok ligt plat! Tiktok is massaal gehackt gisteren om zo het geld van de livestreamers af te

pakken. Tiktok kon deze hackers niet stoppen dus daarom hebben ze de hele app plat gelegd

zodat er niet nog meer schade kan gebeuren. Daarom is er geen vergadering.





KWINTKWIS

Vrijdag 24 maart 2023

Samen met de sjim akabe en scouts de glimlach organiseren

we een heuse quiz.

Ouders, vrienden, leiders en leidsters strijden tegen elkaar.

Wie komt de KSA vertegenwoordigen?

We organiseren dit vrijdagavond 24 maart in Diensencentrum

Ledeberg.

Info over inschrijven binnenkort online!



JIM

Vrijdagavond 13/01

Onze reis door de tijd begint bij de jaren 70

waarbij de drive in cinema in de VS

helemaal in was. Maar omdat jullie nog geen

rijbewijs hebben moeten we de auto’s nog

even achterwege laten vanavond. Ga voor

die cosy kleding en wij zorgen voor de rest!

Welkom op onze filmavond van 19u tot

21u.

14/01

De jetlag van de vlucht uit Amerika is heftiger dan gedacht. Wij moeten dus nog even

bijslapen. Er is vandaag geen vergadering.

21/01

Vandaag worden we terug gekatapulteerd naar de jaren 80. Het mobieltje en de gameboy

deden hun intrede in de levens van de jongeren. Maar er gaat toch niets boven een

spelletje colapong? Jullie komen toch

ook in die funky outfits?

28/01

Zoals 30 jaar geleden moeten de

studenten nog steeds studeren voor de

examens. Er is daarom dus geen

vergadering :((

Vrijdagavond 03/02

We maken even een onverwachtse sprong naar 1299 waarin de eerste bowlingbaan werd

uitgevonden. Ookal is het zo oud, het blijft onze favoriete activiteit! We gaan vrijdagavond

bowlen van 18u30 tot 21u.

04/02

Auw, we hebben nog wat armspierpijn van het bowlen. De dokter raadde ons aan om even te

rusten. Vandaag is er geen vergadering.

11/02

We springen in het nu waarbij de leiding geniet van een weekje welverdiende vakantie. Tot op

kamp! Er is vandaag geen vergadering.



18/02-20/02

Drie dagen ondergedompeld worden in de wereld van de minions. Daar kan je toch geen nee op

zeggen?! Spelletjes, toffe babbels, feestjes; klein kamp has it all!

25/02

Amai wat een zotte driedaagse was dat! Even bekomen en dan kunnen we er terug tegenaan!

Vandaag is er geen vergadering.

04/03

De 90’s staan toch echt wel bekend om de typische kledij? Zoek alvast wat inspiratie op want

vandaag stellen we de mooiste outfits samen. Vandaag mogen jullie vriendinnen meenemen naar

de vergadering want het is vriendjesdag!

11/03

We zijn aangekomen in 2000. Het jaar waarin social media zijn debuut maakte. De populaire

app myspace werd opgericht in 2003, laat dat nu net het jaar zijn waar de leukste leiding in werd

geboren :)) Zijn jullie klaar voor deze throwback? Show jullie talenten vanavond op het

eetfestijn!! Vergadering is van 15u tot 18u en dan gaan we lekker smullen.

18/03

In de jaren 2010 kwam meer en meer het besef dat het zo

niet kan blijven duren. We moeten meer zorgen voor onze

mooie aarde. Vandaag dragen wij ons steentje bij.

25/03

Voor de verandering houden we deze week vergadering op

zondag. En dan nog wel na jullie favoriete activiteit, de mis!

Er is deze zaterdag dus geen vergadering.

Zondag 26/03

Back to reality. We zitten in het nu, 2023. Zet jullie wekker

maar wat vroeger want ochtendstond heeft goud in de

mond! We genieten eerst samen van de mis en leren

daarna bij over de nieuwste trends(vergadering tot 12u).We verwachten jullie om 9u30 op het

Sint-Pietersplein voor de KSA-mis.

01/04

We eindigen onze reis in het jaar 2030, een duik in de toekomst. Waar mogen we ons aan

verwachten? Vliegende auto’s? Een tijdsmachine? Een wereld voor vrede? We ontdekken het

vandaag allemaal tijdens onze lange vergadering van 11u tot 17u.

08/04

Onze tijdsmachine is stuk. Het jaar 2040 kunnen we niet halen.Vandaag is er geen

vergadering. :((

15/04

Sorry mannen, hij is nog steeds stuk. Geen vergadering.





GAMEL
29 tot 30 april 2023

Ben jij een jimmer en heb je zin in een weekend vol

plezier? Awel, we gaan op Gamel! Samen met vele andere

KSA’s wordt dit een topweekend, georganiseerd door KSA

nationaal.

Info over de inschrijvingen volgt.



SIM
Vrijdagavond 13/01

Vanavond organiseren we een chille sleepover en

een leuke film kan natuurlijk niet ontbreken. De

popcorn staat al klaar. Van 19u tot 21u zijn jullie

welkom.

14/01

Sleepover duurde zo lang, vandaag hebben we een

dagje rust nodig. Vandaag is er geen KSA.

21/01

Zoveel feestjes maar kunnen jullie dit zelf ook eens organiseren. Test je skills want vandaag geven

jullie leiding!

28/01

Feestje was zwaar, even bijkomen. Geen KSA!

Vrijdagavond 03/02

Wie is de beste bowler? Dat is de vraag op een typisch

kinderfeestje.

Jij bent uitgenodigd!

3 februari 2022 van 18u30 tot 21u

Kom je?

Tot dan!

04/02

Lit feestje gisteren, gotta take a nap! Geen KSA!

11/02

Nog nie bijgekomen, ook geen KSA vandaag.

18/02-20/02

Feestweekend, een heel weekend lang enkel muziek, vrienden en feest!

Meer info over Krokuskamp volgt!

25/02

Het festival moet worden afgebouwd, we zijn druk druk druk bezig en hebben geen tijd om leiding te

geven. Tot volgende week! Vandaag geen KSA.



04/03

Jullie zijn uitgenodigd voor onze houseparty! Neem allemaal een plus one mee!!  ‘T is vriendjesdag

vandaag!!!

11/03

De tweede editie van KSA Got Talent is vanavond. Bereid jullie voor voor de generale repetitie

van jullie fantastische act. En vergeet het publiek niet uit te nodigen voor het eetfestijn!!

Vergadering start om 15u.

18/03

We doen samen een pre voor de grote (fictieve) KSA-fuif op kot.

De pre is vaak beter dan het feestje zelf.

25/03

Weeral zo heftig uitgegaan, we moeten die kater even

verwerken. Geen vergadering.

Zondag 26/03

Vandaag gaan we naar de biecht om al onze zonden te

verwerken. Daarna staat een lekkere meidenbrunch

op jullie te wachten. Mis om 9u30 aan het

Sint-Pietersplein, einde brunch om 12u.

01/04

Vandaag staat een spectaculair festival op de planning. We willen low budget gaan dus we moeten nog

eten en drinken verzamelen. Bereid jullie voor op een eventvolle dag. Vergadering van 11u tot 17u.

08/04

Festivalseizoen is even gedaan. Niks te doen vandaag. Maar bereid jullie voor op Joepie!!

Geen vergadering.

15/04

Omdat jullie zo goed hebben gewandeld op Joepie verdienen jullie een dagje rust.

Tot volgende week!



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.



JOEPIE
11 tot 14 april 2023

Joepie joepie jeej, dit jaar is de dertigste editie van JOEPIE!

De SIM wandelt dit jaar opnieuw 100km. Trek jullie

stapschoenen maar al aan! Het belooft weer een geweldige

editie te worden met veel leuke herinneringen. Het thema

dit jaar is ruimte! Want we gaan vliegen door de week!





OM IN TE KLEUREN



groepsfoto zomerkamp 2022
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