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KSA Broechem is de tofste jeugdbeweging van Broechem en 
omstreken. Bij KSA vinden kinderen en jongeren met verschillende 
karakters, achtergronden en meningen een vaste stek. Door echt
ploegwerk kunnen leden en leiding verantwoordelijkheid opnemen
en leert men rekening houden met elkaar. Kinderen kunnen elke 
zaterdag hun fantasie en creativiteit uitwerken bij ons. Jezelf 
eens lekker vuil maken en alles doen wat thuis niet mag. Je leert 
durven, risico’s nemen en ontdekken. Daarbovenop maak je bij 
ons vrienden voor het leven!

3 keer per maand op zaterdagnamiddag van 14u tot 17u komen 
we samen aan het Fransiscusheem, onze vaste lokalen (achter 
het Gildenhuis van Broechem). 

We hebben ook een tweede lokaal in de Rubenslaan (naast de 
fietsenstalling van de Springplank), dit lokaal dient als extra ruimte 
om te spelen.

In het begin van het KSA-jaar maken we een duidelijke kalender
zodat iedereen onze activiteiten zo vlot mogelijk kan inplannen.
Deze kalender kan je vanaf september terugvinden op onze 
facebookpagina (https://www.facebook.com/KSABroechem) of op
onze site (www.ksabroechem.com).

Vind je toch niet de informatie die je zoekt of is er iets niet duidelijk?
Neem gerust contact op met de leiding of hoofdleiding. Alle GSM-
nummers vind je verderop in dit boekje.

Je mag ook altijd mailen naar ksa.broechem@hotmail.com

Wie zijn we? 

Waar & wanneer?

fransiscusheem

Rubenslaan



Leeftijdsgroepen
Onze leeftijdsgroepen hebben telkens een meisjes en 
jongensgroep. Onze jongsten (piepers en voskes) zullen de 
meeste activiteiten samen doen. De andere groepen hebben 
telkens 2 vergaderingen samen en 1 apart. 

6 – 8 jaar (vanaf de 3de kleuterklas): spelen, spelen en nog
eens spelen, verwondering en nieuwe ervaringen.

Onze jongsten vertederen ons elke keer weer en worden door alle
oudere groepen en leid(st)ers op handen gedragen en vertroeteld.
Evengoed verrassen zij ons vaak door wat ze al kunnen!

Wat kunnen Piepers en Voskes als geen ander?
Hun levendige fantasie zorgt ervoor dat ze op reis kunnen naar
eender waar, met eender wie, om eendere welk probleem op te
lossen. Leid(st)ers zijn tijdens deze reizen hun troost en toeverlaat.

8 – 10 jaar (3e en 4e leerjaar): enthousiaste bende, dingen 
uitproberen die thuis niet kunnen.

De Roodkapjes en Kleine Banners zitten halfweg hun carrière op 
de lagere school en zijn niet langer de jongste leden van KSA.
Spelletjes worden al wat complexer.

Wat kunnen Roodkapjes en Kleine Banners als geen ander?
Echt samen spelen, nieuwsgierig op ontdekking gaan en vooral:
niet teveel stil zitten.

Piepers & voskes

Roodkapjes & kleine ban



10 – 12 jaar (5e en 6e leerjaar): actie, spanning en
groepsgevoel.

Onze Robbedol en Grote Ban houden best van wat spanning en
uitdaging. Bij KSA mogen ze echt bij de groep horen en nieuwe
vrienden leren kennen.

Wat kunnen Robbedol en Grote Ban als geen ander?
Kampen bouwen, wedstrijden onder vrienden, spannende
opdrachten: geen uitdaging gaan ze uit de weg. De leiding houdt
hierbij steeds een oogje in het zeil.

14 – 16 jaar (3e tot 5e middelbaar): beginnende 
verantwoordelijkheid, zichzelf zijn onder vrienden.

KSA wordt voor de Skimmers en Jong-Hernieuwers een 
ontmoetingsplaats met vrienden. Ze zullen soms willen stilzitten 
om wat gezellig te babbelen, maar trekken er even graag eens 
samen op uit om de meest uiteenlopende stunten te beleven.

Wat kunnen Skimmers en Jong-Hernieuwers als geen ander?
De leiding kan hen al wat verantwoordelijkheid geven over eigen
activiteiten. Ze verrassen vaak met hun initiatief en  
organisatietalent.

12 – 14 jaar (1e en 2e middelbaar): experimenteren, meer
zelfstandigheid, zichzelf ontdekken.

Onze Jimmers en Knapen zijn stilaan ‘groot’ geworden en mogen
de echte wereld verkennen. Ze gebruiken de vrijheid die ze 
genieten als pubers om op avontuur te trekken.

Wat kunnen Jimmers en Knapen als geen ander?
Activiteiten worden avontuurlijker, vriendengroepen worden heel
wat hechter.

Robbedol & grote ban Skim & Jong-hernieuwers

Jim & knapen



16+: betrokkenheid, creativiteit, organisatietalent, veiligheid,
conflictbemiddeling, netwerken, lachen, fuiven.

Leiding worden bij KSA: da’s een duidelijk engagement opnemen
om de groep mee te dragen en richting te geven.

Wat kunnen onze leid(st)ers als geen ander?
Als creatieve duizendpoten willen we onze leden elke week 
opnieuw een verrassende, avontuurlijke en knotsgekke tijd 
bezorgen. Zelf hebben we al een heel traject afgelegd binnen KSA 
en sterke vriendschappen gesmeed en willen we niet liever dan 
onze leden ook die kans te geven.

Leid(st)ers die niet de tijd of de behoefte hebben om alle extra inzet 
die het leiding geven vraagt, te investeren, kunnen bewust kiezen 
om toch nog niet alle banden met KSA Broechem te verbreken en 
kunnen kiezen om méke of péke te worden.

Hernieuwers hebben ook verantwoordelijkheden. Maar bovenal 
amuseren zij zich zo graag op zaternamiddag! Nu denkt u 
waarschijnlijk: alsof die Hernieuwers nog gaan meedoen met een 
spel? Wel, u hebt ongelijk. Ook zij doen wel nog eens een bosspel, 
dorpsspel, …

Hernieuwers & leiding



Spelenderwijs krijgen kinderen en jongeren de kans om zich te 
ontplooien bij KSA. Mede door interactie en samenwerking met 
anderen leren ze over zichzelf en over de wereld rondom hen. 
Als KSA’er ga je elke uitdaging spelenderwijs aan. Daar bovenop 
hebben de kinderen en jongeren bij KSA massa’s plezier.  

Spelen was vorig jaar meer dan ooit een uitdaging. KSA-leiding 
toonde veel flexibiliteit en creativiteit. Ze pasten zich aan naar 
het online kader waarin gespeeld moest worden. Daar was en is 
er enkel maar sterke bewondering voor en ook dit jaar zal hun 
creativiteit blijven floreren zowel online als offline. Als KSA zetten 
we opnieuw het buitenspelen extra in de verf. Want waar kunnen 
we ons beter uitleven dan buiten?   

Verder staat bij KSA leeftijdsgericht werken centraal en dat 
is best wel uniek. De leeftijdsgebonden aanpak weerspiegelt 
de verscheidenheid aan activiteiten. Door onze groepen 
leeftijdsgericht te organiseren krijgen alle kinderen en jongeren 
spelletjes, uitdagingen en begeleiding op maat. Van het fantasievol 
spelen voor de kleintjes tot het uitdagend spel voor de ouderen. 
Voor elk is er wat wils bij KSA. 

Spelen is ook vertellen over ridders en prinsessen en dromen 
over piraten en rovers. Met een sterk verhalend kader dat jong en 
oud tijdloos prikkelt, ontpopt elke activiteit zich tot een grenzeloze 
fantasiewereld. Samen worden de zotste dingen ontdekt en gekste 
monsters verslaan. 

Daarnaast worden er verschillende waarden en normen 
meegegeven tijdens het spelen. Eén van de belangrijkste waarden 
is respect. Respect voor het spel, de spelregels en de spelmakers. 
Respect voor jezelf, de anderen en de omgeving. KSA’ers zijn zich 
bewust van de omgeving waarin ze spelen en tonen daarvoor te 
allen tijde respect.   
 
Als laatste benadrukt KSA dat spelen een basisrecht is voor elk 
kind. Het recht op échte vrije tijd en de daarbij horende speelruimte. 
KSA biedt die speelruimte en de nodige omkadering aan heel wat 
kinderen of jongeren over heel Vlaanderen. Er wordt rekening 
gehouden met de draagkracht van elke groep om optimaal 
spelplezier te garanderen. Zo creëren we bij KSA een plek voor 
iedereen om te spelen. 

Laat het duidelijk zijn dat spelen echt dé troef is van KSA! 

Jaarthema

Spelen is troef



De kennismaking is onze eerste activiteit van het jaar. We spreken
af van 14u tot 17u aan het fransiscusheem en echt iedereen is
welkom! We spelen spelletjes en leren elkaar en KSA meteen wat
beter kennen. Durf je niet alleen komen of ken je iemand die je graag 
mee in je team hebt? Aarzel dan niet om vriendjes, vriendinnetjes,
broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes,… mee te nemen, want ook zij
zijn welkom vandaag!

Elke deugeniet die aanwezig is op de kennismaking, krijgt na de
formatie om 17u ook nog een verrassing!

Vandaag begint het KSA-jaar echt! Om 11u verzamelen we 
allemaal aan het Fransiscusheem. Dit jaar mogen we weer een 
stoet door het dorp doen! Neem dus al je bellen en toeters mee 
zodat we veel lawaai kunnen maken. 

In de voormiddag gaan we verder met een gezamenlijk spel en 
eten we ook samen lekkere boterhammen. Je moet dus geen 
lunchpakket voorzien. 

De rest van de dag spenderen we in het dorp met een tal van leuke 
activiteiten zoals springkastelen, kubben, disco, ... . We verwacht 
ook iedereen in volledig uniform, zo laten we heel Broechem zien 
wie we zijn! 

Om 17u trekken we terug naar het Fransiscusheem voor de 
formatie en starten we meteen onze spaghettislag. Ouders, 
nichtjes, neefjes, vriendjes, oma’s & opa’s mogen vanaf 18u30 
aansluiten voor een oudercafé. Als zij ook graag een bordje 
spaghetti hebben mogen ze hun aantal porties mailen naar  
kato.notelteirs@telenet.be. 

We sluiten de dag af met een gezellig kampvuur, livemuziek, een 
hapje en een drankje. Hier is iedereen (jong en oud) welkom. 
Uiteraard allemaal met de nodig afstand en met de juiste 
maatregelen.

Tot dan!

Corona: Al zijn we vrij zeker dat alles mag doorgaan houden 
we op KSA telkens rekening met de maatregelen die op dat 

moment gelden.

Kennismaking: 18/09 Startdag: 25/09



Het weekend
In de loop van het jaar trekt elke leeftijdsgroep er een keertje op
uit voor een heel weekend, van vrijdagavond tot zondagmiddag.
De data hiervan krijgen jullie te horen zodra die bekend zijn. Hier

al een voorsmaakje van die andere jaarlijkse toppers.

Het hoogtepunt van vele zomervakanties. Van vijf dagen voor
de kleinsten tot twee weken voor de allergrootsten, maar steeds
propvol plezier, avontuur en geschater. Onze kampgangertjes

komen weer thuis met vuile kleren en snoeten (al doen we echt
ons best om ze proper te houden), een rommelige valies, vaak
een extra schepje zelfstandigheid en zelfvertrouwen en steeds
een berg fantastische herinneringen. De exacte kampdata laten

we nog weten!

Het kamp



Hoe moet ik mijn kind inschrijven?

Het is niet moeilijk om uw zoon of dochter in te schrijven bij KSA. 
Als eerste moet u het inschrijvingsformulier invullen. Inschrijven 
kan via de site.

Het inschrijvingsgeld voor een jaar vol leuke activiteiten bedraagt:

Voor 1 kind €60
Voor 2 kinderen €110
Voor 3 kinderen €150

Dit bedrag kan u storten op ons rekeningnummer
BE29 7512 0732 0564. Vermeld zeker bij de mededeling de naam
van uw kind en de leeftijdsgroep waarbij hij/zij zich bevindt.

Als u het lidgeld pas na 15 oktober betaalt, zijn wij genoodzaakt
om €5 meer te vragen.

Inschrijven



Binnen Vlaanderen bestaan er veel varianten op het KSA-uniform.
Er zijn lichtblauwe hemden (zoals sommige onder jullie nog 
hebben) en ook koningsblauwe. Naast ons oranje sjaaltje worden
er ook rode en lichtblauwe gebruikt bij andere jeugdbewegingen.

Sinds het verdwijnen van KSJ’s en VKSJ’s zijn ook de lichtblauwe
hemden aan het verdwijnen. Vanaf nu bestaat ons uniform uit een
koningsblauw hemd. Is je lichtblauw hemd nog niet aan vervanging
toe? Geen probleem, je mag dit gerust blijven dragen!

Op onze activiteiten verwachten wij iedereen in uniform. Dat is
niet alleen goed voor de herkenbaarheid als groep, maar onze
uniformen kunnen ook tegen een stootje en zijn bestand tegen
uitbundig spelplezier.

Naast onze hemden zijn onze T-shirts en het oranje sjaaltje
verplicht voor alle leden. Daaronder draag je een blauwe rok,

short of (jeans) broek.

JE KSA-HEMD ZIET ER IN DE LOOP 
DER JAREN AlLEEN MAAR ‘ECHTER’ 

UIT.
Looks & stijl



Uniformenverkoop
De uniformen kunnen op volgende data besteld worden aan het 
fransiscusheem: 

• 18 september (kennismaking)
• 25 september (startdag)
• 6 november 
• 19 februari 
• 23 april 
• Tijdens de bagage-inpak voor kamp

Het uniformenteam zal op deze data na de vergadering (om 
17:00 uur) klaarstaan om jullie kinderen te laten passen en 
jullie bestellingen te noteren. De prijs wordt ter plekke berekend 
en meegedeeld. Gelieve het bedrag dan over te schrijven naar 
onderstaand rekeningnummer (idem rekeningnummer voor 
inschrijvingsgeld): BE29 7512 0732 0564.

Van zodra de betaling is doorgekomen, staan wij de volgende 
vergadering met de bestelling aan de poort (eveneens om 17:00 
uur). 

Hieronder alvast een overzicht van de verschillende prijzen: 

• T-shirt: €10
• Trui: €30
• Hemd tot en met maat 36: €21
• Hemd vanaf maat 38: €25
• Sjaaltje: €2,50
• Badge (leeftijdsgroep/jaartal): €0,60



Leidingsploeg 2021 -2022



Piepers & voskes
viktor goosGilles Bryon

Bijnaam: /
GSM-nummer: 0468015470
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 3 de
Hoeveelste jaar leiding: 1 ste
Ik doe als job/studeer: Loodgieter
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: een goei feestje
Grootste misstap: even uit ksa 
gegaan
Guilty pleasure: nagel bijten
Favoriete TV-serie: Thuis
Schijf waar ik op losga: Viva la vida   
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
op reis gaan met mijn vrienden
Mijn celebrity crush: Sarah 
Cameron 
Favoriete KSA-herinnering: 
binnenlandse reis en 2 daagse

Bijnaam: wikkie / lil goos
GSM-nummer: 0489082945
Leeftijd: 17
Hoeveelste jaar KSA: 12
Hoeveelste jaar leiding: 1 ste 
Ik doe als job/studeer: bouw / 
dakwerken 
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: feeste me de mannen 
Grootste misstap: gepraat me de 
chiro
Guilty pleasure: kleding kopen 
Favoriete TV-serie: fc de kampioenen 
Schijf waar ik op losga: move you 
body to the beat reinier zonnenveld 
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
ibiza met de mannen 
Mijn celebrity crush: geen 
Favoriete KSA-herinnering: kamp 
2020

Liezelot

Gilles

luna

Daan
Victor

Daan de wit

Luna schittekat

Liezelot vanlathem

Bijnaam: Danito
GSM-nummer: 0488919056
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar KSA: 7de
Hoeveelste jaar leiding: 3de
Ik doe als job/studeer: global supply chain management 
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: fuifje
Grootste misstap: buitenlandse reis niet meedoen
Guilty pleasure: kaneelbullar
Favoriete TV-serie: the walking dead
Schijf waar ik op losga: ruffneck brothers
Dit staat nog op mijn bucketlist: wereldreis
Mijn celebrity crush: Margot robbie
Favoriete KSA-herinnering: binnenlandse reis

Bijnaam: Lozelit
GSM-nummer: 0497855333
Leeftijd: 19 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 15e jaar KSA
Hoeveelste jaar leiding: 3e jaar leiding en 1ste jaar bonds
Ik doe als job/studeer: pedagogie van het jonge kind
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: op resto gaan
Grootste misstap: ne froufrou knippen
Guilty pleasure: puisten uitknijpen
Favoriete TV-serie: grey’s anatomy
Schijf waar ik op losga:  good 4 you
Dit staat nog op mijn bucketlist: ballonvaart
Mijn celebrity crush: jesse williams
Favoriete KSA-herinnering: buitenlandse reis naar Boedapest

Bijnaam: Luvke
GSM-nummer: 0471288219
Leeftijd: 18 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 13de
Hoeveelste jaar leiding: 2e
Ik doe als job/studeer: Weet ik nog niet hihi
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: Chillen met de meiden
Grootste misstap: Niet meegaan op weekend in het tweede jaar skim
Guilty pleasure: een kipfileke met ketchup
Favoriete TV-serie: Prison break
Schijf waar ik op losga: Good 4 u
Dit staat nog op mijn bucketlist: Veeeel reizen
Mijn celebrity crush: Michael Scofield
Favoriete KSA-herinnering: Gentse feesten



Roodkapjes

Kato

Joke

Joke Bracke

Kato notelteirs

Bijnaam: Jokke
GSM-nummer: 04 70 27 63 54
Leeftijd: 18 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 10de jaar
Hoeveelste jaar leiding: 2de jaar
Ik studeer: economische wetenschappen
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: voor een goei fuifje
Grootste misstap: Pas vanaf het 4de leerjaar in KSA gegaan
Guilty pleasure: Tony’s Chocolonely 
Favoriete TV-serie: Elite
Schijf waar ik op losga: Yeah 3x - Chris Brown 
Dit staat nog op mijn bucketlist: een wereldreis maken
Mijn celebrity crush: Wentworth Miller 
Favoriete KSA-herinnering: kamp 2019

Bijnaam: /
GSM-nummer: 0472803788
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 14de jaar
Hoeveelste jaar leiding: tweede jaar
Ik doe als job/studeer: biomedische wetenschappen
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: een bottkes- of korte 
broekenfuif
Grootste misstap: nawacht ‘20
Guilty pleasure: paardrijden
Favoriete TV-serie: like me
Schijf waar ik op losga:  Techno toujours pareil 
Dit staat nog op mijn bucketlist: buitenlandse reis
Mijn celebrity crush: mijn rolmodel & grote voorbeeld Sophia
Favoriete KSA-herinnering: ochtendwandeling met de meiden



Kleine ban
Sam dobbelaere

Jul de meester

Zeno De Wilde

Bijnaam: Sakke
GSM-nummer: 0497 31 76 05
Leeftijd: een kleine 20 jaartjes
Hoeveelste jaar KSA: 15de
Hoeveelste jaar leiding: 3de
Ik doe als job/studeer: roeren
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: een spurtje tegen Onsemil
Grootste misstap: van de kant in de gracht
Guilty pleasure: de midget
Favoriete TV-serie: Bibi en Tina
Schijf waar ik op losga: Good4u
Dit staat nog op mijn bucketlist: Lukas Janssens heel hard een putje zien graven xx
Mijn celebrity crush: Olivia
Favoriete KSA-herinnering: Iets met Mallorca, veel stenen en badsloefkes

Bijnaam: Weentje
GSM-nummer: +32 468 00 41 45
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 9de
Hoeveelste jaar leiding: 1ste
Ik doe als job/studeer: keukenmedewerker
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: sushi
Grootste misstap: naar een chiro feest gegaan 
Guilty pleasure: veel eten 
Favoriete TV-serie: spongebob
Schijf waar ik op losga: drogba
Dit staat nog op mijn bucketlist: kamp als leiding
Mijn celebrity crush: den brulsnul
Favoriete KSA-herinnering: laatste kamp als hernieuwer

Bijnaam: Pannenkoek 
GSM-nummer: 0471222501
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 14
Hoeveelste jaar leiding: 1
Ik doe als job/studeer: Kinesist
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: Vakantie met de mannen
Grootste misstap: Geen kamp
Guilty pleasure: Popcorn en snoep
Favoriete TV-serie: Pokemon
Schijf waar ik op losga:  Witte was
Dit staat nog op mijn bucketlist: Wereldreis
Mijn celebrity crush: Madelyn Cline
Favoriete KSA-herinnering: Weekend bij de knapen naar het Zilvermeer

Zeno

Jul

Sam



Robbedol

Lien

Eva

Lien broeren

Eva Vermeesch

Bijnaam: Loin
GSM-nummer: 0478372447
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 14de jaar 
Hoeveelste jaar leiding: 2de jaar 
Ik doe als job/studeer: bio-ingenieur
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: lekker eten
Grootste misstap: komt er nog aan vrees ik
Guilty pleasure: een goei pastake met zalm
Favoriete TV-serie: W817
Schijf waar ik op losga:  Something Good Can Work - Two Door Cinema Club
Dit staat nog op mijn bucketlist: heel veel reizen
Mijn celebrity crush: Aron Piper
Favoriete KSA-herinnering: alle ksa kampen

Bijnaam: /
GSM-nummer: 0491640489
Leeftijd: 17
Hoeveelste jaar KSA: 14 de
Hoeveelste jaar leiding: 2 de
Ik doe als job/studeer: Stw
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: een fuifje
Grootste misstap: Moet nog komen
Guilty pleasure: splinters eruit halen
Favoriete TV-serie: Thuis
Schijf waar ik op losga: grafity 
Dit staat nog op mijn bucketlist: op reis gaan met mijn vriendinnen
Mijn celebrity crush: Leonardo Dicaprio (vroeger)
Favoriete KSA-herinnering: Alle kampen



Grote ban

Senne

Lukas

Jasper

Senne smans

Jasper minnen

Lukas Holmstock

Bijnaam: Sekke
GSM-nummer: 0468188816
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 14
Hoeveelste jaar leiding: 1ste
Ik doe als job/studeer: tso sport
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: feestje
Grootste misstap: met de lil goos op stap
Guilty pleasure: schoenen kopen
Favoriete TV-serie: peaky blinders
Schijf waar ik op losga:  payback
Dit staat nog op mijn bucketlist: festival
Mijn celebrity crush: Madison beer
Favoriete KSA-herinnering: binnenlandse reis

Bijnaam: Lucky, Apkeh
GSM-nummer: 0468229210
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 14
Hoeveelste jaar leiding: 2de
Ik doe als job/studeer: Fysica
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: bottekesfoaf
Grootste misstap: dropshot
Guilty pleasure: nen helen dag schimmelen in m’n bed
Favoriete TV-serie: prison break
Schijf waar ik op losga: Viva la vida
Dit staat nog op mijn bucketlist: reiske naar ander continent
Mijn celebrity crush: madison beer
Favoriete KSA-herinnering: Mallorca

Bijnaam: Jappe, Minne
GSM-nummer: 0468229963
Leeftijd: 19 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 14de jaar
Hoeveelste jaar leiding: 2de jaar
Ik doe als job/studeer: Supply Chain Management
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: Een goei fuif
Grootste misstap: Lolly’s eten in Mallorca
Guilty pleasure: Heel de dag Netflixeee
Favoriete TV-serie: Prison Break
Schijf waar ik op losga: Techno toujours pareil
Dit staat nog op mijn bucketlist: Veel reizen maken
Mijn celebrity crush: Madison Beer
Favoriete KSA-herinnering: Buitenlandse reis naar Mallorca



Jim

Helena

Hanne

Hanne de clercq

Helena mertens

Bijnaam: /
GSM-nummer: 0471690651
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 13de
Hoeveelste jaar leiding: 2de jaar
Ik studeer: kinesitherapie
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: op reis gaan 
Grootste misstap: /
Guilty pleasure: chipjes 
Favoriete TV-serie: shadowhunters
Schijf waar ik op losga: STAY
Dit staat nog op mijn bucketlist: skydiven
Mijn celebrity crush: Alex Pettyfer
Favoriete KSA-herinnering: kamp

Bijnaam: Hélène
GSM-nummer: 0497744490
Leeftijd: 18 jaar 
Hoeveelste jaar KSA: 14de 
Hoeveelste jaar leiding: 2de
Ik studeer: vroedkunde
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: een schoon vakantie
Grootste misstap: moeilijk… misschien de gemiste fuiven?
Guilty pleasure: gebakken ajuinen
Favoriete TV-serie: Outer Banks
Schijf waar ik op losga: STAY - JB en The Kid Laroi
Dit staat nog op mijn bucketlist: veeeeeel reizen
Mijn celebrity crush: Felix Mallard
Favoriete KSA-herinnering: 3- daagse 2019



Knapen

Ruben

Pieter

Emil

Emil willems

Ruben Dillen

Pieter holmstock

Bijnaam: Onsemil
GSM-nummer: 04 88 92 25 12
Leeftijd: 19
Hoeveelste jaar KSA: 14de
Hoeveelste jaar leiding: 2de
Ik doe als job/studeer: kinesitherapie
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: om op KSA-kamp te vetrekken
Grootste misstap: wasplaats
Guilty pleasure: Studio 100
Favoriete TV-serie: F.C. De kampioenen/Safety first
Schijf waar ik op losga: Viva la vida - Coldplay
Dit staat nog op mijn bucketlist: naar een WK-match gaan kijken
Mijn celebrity crush: Madison Beer
Favoriete KSA-herinnering: buitenlandse reis naar Mallorca

Bijnaam: Pjère
GSM-nummer: 0495266887
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 14
Hoeveelste jaar leiding: 2
Ik doe als job/studeer: rechten UA
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: Ne goeie steak, bleu 
gebakken 
Grootste misstap: plazma 2018 missen 
Guilty pleasure: een boekske lezen
Favoriete TV-serie: Game of thrones
Schijf waar ik op losga: welcom to the club 
Dit staat nog op mijn bucketlist: lang leiding blijven 
Mijn celebrity crush: Daenerys Targaryen
Favoriete KSA-herinnering: buitenlandse reis naar Mallorca

Bijnaam: Gruben
GSM-nummer: 0492771766
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar KSA: 11
Hoeveelste jaar leiding: 2
Ik doe als job/studeer: multimedia en creative technologie
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: Om te voetballen of een nba 
match te zien
Grootste misstap: Pas van grote ban in ksa komen
Guilty pleasure: Hopen dat iemand anders zijn dessert niet hoeft zodat ik me 
moet ‘opofferen’ 
Favoriete TV-serie: How I met your mother 
Schijf waar ik op losga:  Saywhaat//Long Ass Car Ride
Dit staat nog op mijn bucketlist: Naar Nieuw-Zeeland gaan
Mijn celebrity crush: Madelyn Cline
Favoriete KSA-herinnering: Buitenlandse reis naar Mallorca



Jong-hernieuwers

JacquesMathis

Tjeu

Mathis Van Giel

Jacques feijen

Tjeu janssens

Bijnaam: wally/bolle/thijs/
GSM-nummer: 0468 19 47 49 
Leeftijd: 17 
Hoeveelste jaar KSA: 1 
Hoeveelste jaar leiding: 1 
Ik doe als job/studeer: bouw 
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: pilske drinken met de mannen 
Grootste misstap: /
Guilty pleasure: /
Favoriete TV-serie: /
Schijf waar ik op losga:  de rijkswacht  !!
Dit staat nog op mijn bucketlist: op reis gaan met de boys 
Mijn celebrity crush: tjeuke janssens 
Favoriete KSA-herinnering: kamp met de hernieuwers

Bijnaam: jeut 
GSM-nummer: 0468209796
Leeftijd: 17
Hoeveelste jaar KSA: 13
Hoeveelste jaar leiding: 1
Ik doe als job/studeer: loodgieter 
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: een ksa fuif 
Grootste misstap: naar een chiro feestje gaan 
Guilty pleasure: de jong-hernieuwers wakker maken 
Favoriete TV-serie: mocro maffia 
Schijf waar ik op losga:  bij de rijkswacht 
Dit staat nog op mijn bucketlist: gaan skydiven 
Mijn celebrity crush: den brulsnul
Favoriete KSA-herinnering: het laatste jaar hernieuwer

Bijnaam: Jakke
GSM-nummer: 0470979227
Leeftijd: 19
Hoeveelste jaar KSA: 14e
Hoeveelste jaar leiding: 2e
Ik studeer: Industriele ingenieurswetenschappen
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: matchke sjotte
Grootste misstap: kampke gemist
Guilty pleasure: volle gas geven op den hudo
Favoriete TV-serie: Peaky blinders
Schijf waar ik op losga: Somebody that i used to know
Dit staat nog op mijn bucketlist: KFC Broechem naar eerste klas brenge
Mijn celebrity crush: Julia roberts (in hare prime)
Favoriete KSA-herinnering: buitenlandse reis naar Mallorca



Skim

Leen D.

leen s.

julie

Julie goosens

Leen dieltjens

Leen seliaerts

Bijnaam: joewlie
GSM-nummer: 0470846623
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 13
Hoeveelste jaar leiding: 2
Ik doe als job/studeer: Toerisme
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: nachtwandelingetje
Grootste misstap: soms een glaasje teveel drinken
Guilty pleasure: bevroren roomsoesjes
Favoriete TV-serie: Prison break
Schijf waar ik op losga: real life sux
Dit staat nog op mijn bucketlist: onze buitenlandse reis inhalen
Mijn celebrity crush: Harry Styles
Favoriete KSA-herinnering: Gentse feesten

Bijnaam: Lelijk leentje
GSM-nummer: 0471214893
Leeftijd: 21 
Hoeveelste jaar KSA: 17e
Hoeveelste jaar leiding: 5e
Ik doe als job/studeer: Bio-ingenieur
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: een lekker gerechje
Grootste misstap: tong tussen de deur steken
Guilty pleasure: smoske maken met mayonnaise én ketchup 
Favoriete TV-serie: Game of Thrones
Schijf waar ik op losga: ochtendlied van de vrouwen 
Dit staat nog op mijn bucketlist: veeeel reizen, rijbewijs halen 
Mijn celebrity crush: Timothée Chalamet
Favoriete KSA-herinnering: kamp 2021

Bijnaam: Ander lelijk leentje
GSM-nummer: 0471558101
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar KSA: 16de
Hoeveelste jaar leiding: 4de
Ik doe als job/studeer: Kinesitherapie 
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: ik zou het ni proberen....
Grootste misstap: van een deathride vallen
Guilty pleasure: spreken voor ik denk
Favoriete TV-serie: Prison Break
Schijf waar ik op losga: Het avondlied 
Dit staat nog op mijn bucketlist: Australië  rondreizen in een busje 
(sponseringen zijn altijd welkom xx) & rijbewijs halen
Mijn celebrity crush: Rudy Pankow
Favoriete KSA-herinnering: KSA-kampen <33



Hernieuwers

maartenToon

Lukas

Toon holmstock

Maarten notelteirs

Lukas janssens

Bijnaam: TT
GSM-nummer: 0479894370
Leeftijd: 19
Hoeveelste jaar KSA: 13
Hoeveelste jaar leiding: 2
Ik doe als job/studeer: rechtspraktijk
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: potje voetbal
Grootste misstap: TT
Guilty pleasure: nuggets
Favoriete TV-serie: Peaky Blinders
Schijf waar ik op losga: epic sax, JR Serpent
Dit staat nog op mijn bucketlist: de oceaan oversteken ( me ne zeilboot)
Mijn celebrity crush: Roeland Goos aka de loeloe
Favoriete KSA-herinnering: buitenlandse Mallorca

Bijnaam: Brukas
GSM-nummer: 0468183868
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar KSA: 16e
Hoeveelste jaar leiding: 3e
Ik doe als job/studeer: Geschiedenis aan UA
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: Een badkamerfuif 
Grootste misstap: de beek
Guilty pleasure: ne koek
Favoriete TV-serie: #likeme
Schijf waar ik op losga:  Do you like rollers?
Dit staat nog op mijn bucketlist: Een putje graven met de sakke ( 
1 Robin diep)
Mijn celebrity crush: de thea
Favoriete KSA-herinnering: buitenlandse naar mallorca

Bijnaam: Mutte
GSM-nummer: 0498622723
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar KSA: 16
Hoeveelste jaar leiding: 3e jaar leiding, 2e jaar bonds
Ik doe als job/studeer: Bachelor in de bouw
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: Normaal niks
Grootste misstap: Den Benny pikken
Guilty pleasure: Junior Eurosong 
Schijf waar ik op losga:  Alles wat DJ Takeaway draait!
Dit staat nog op mijn bucketlist: Met de leidingsploeg naar Mexico vliegen
Mijn celebrity crush: Madelyn Cline
Favoriete KSA-herinnering: Buitenlandse reis naar Mallorca



Mékes
Josephine jorisJolien van dyck

Bijnaam: jol 
GSM-nummer: 0497397508
Leeftijd: 19
Hoeveelste jaar KSA: 14de
Hoeveelste jaar méke : 1ste jaar (na 2 
jaar leiding)
Ik studeer: Rechten
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: om op reis te vertrekken
Grootste misstap: Perongeluk op een 
zee-egel springen 
Guilty pleasure: (bijna) elke ochtend 
cécémel drinken
Favoriete TV-serie: La Casa de Papel
Schijf waar ik op losga:  Gravity - DJ 
Fresh
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
Erasmus en backpacken in Azië
Mijn celebrity crush: jonge Brad Pitt
Favoriete KSA-herinnering: 
buitenlandse reis naar Budapest en 
eerste kamp als leiding :))

Bijnaam: Joske 
GSM-nummer: 0475433585
Leeftijd: 20 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 15e jaar
Hoeveelste jaar leiding: 4e jaar
Ik studeer: commerciële 
communicatie
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: fuifje met m’n vrienden of eten 
xd
Grootste misstap: paar jaar niet mee 
op kamp geweest in de lagere school 
Guilty pleasure: late night snack na 
de fuif!!!
Favoriete TV-serie: thuis hihi xd
Schijf waar ik op losga:  cheatin’
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
(verre) reisjes met de meiden 
Mijn celebrity crush: young Leo Di 
Caprio 
Favoriete KSA-herinnering: 
buitenlandse reis naar Budapest

Jolien

josephine

Bondsen

maarten notelteirs liezelot vanlathem
0497 85 53 330498 62 27 23



Artikels September



Beste ouders,
Liefste kinderen,

Wat zijn we ontzettend blij dat we het nieuwe jaar normaal 
mogen starten met een geweldige startdag! Maar voor we aan 
die fantastische dag beginnen moeten we elkaar en vooral onze 
nieuwe KSA-vrienden beter leren kennen.

Daarom organiseren we op 18 september al een eerste vergadering,
heb je nog een vriend of vriendinnetje dat nog niet in onze KEI 
COOLE KSA zit? Neem hem/haar dan zeker mee naar onze 
kennismakingsvergadering aan het Franciscusheem.

Een week later is het dan eindelijk zo ver, de startdag! We 
verwachten iedereen om 11u aan het Franciscusheem waar we 
starten met een geweldige stoet door het dorp. Omstreeks half 1 
krijgen jullie de lekkerste bokes van’t land van onze fantastische 
ouders, koks & mékes. De rest van de dag zullen jullie in eigen 
groep door het dorp wandelen, waar er super coole activiteiten 
gepland staan. Om 17u is er uiteraard spaghetti voor de leden, de 
ouders zijn dit jaar ook terug welkom, met aansluitend weer een 
gezellig oudercafé en een kampvuur. 

Wij gaan ons uiterste best doen om deze dag met de huidige 
coronamaatregelen te laten doorgaan.  VKSJ & KSA  zijn 
ondertussen al 7 jaar gefusioneerd tot deze prachtige 
jeugdbeweging waar we allemaal zo verliefd op zijn! Maar 
tijden veranderen en zo ook wij, dit jaar wordt de 2e stap in ons 
toekomsplan gezet. Per leeftijdscategorie hebben jongens en 
meisjes vanaf nu 2 vergaderingen in de maand gemengd. Volgend 
jaar weer een stap extra, maar we zullen dit allemaal rustig & 
geleidelijk aandoen.

We hebben er in ieder geval veel vertrouwen in en hopen dus ook 
op jullie steun!

We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal terug te zien!

Tot binnenkort
Groetjes van jullie Bondsen

Liezelot & Maarten

Bondsartikel



Heeeey vospi’s

Het wordt weer een fantastisch jaar en hopelijk zijn jullie allemaal 
even enthousiast als ons om eraan te beginnen. 

Onze eerste vergadering is de kennismaking en die gaat door op 
18/09 van 14u tot 17u. Dan gaan we elkaar allemaal wat beter 
leren kennen. 

De volgende keer dat we jullie terug zien is de startdag!! Deze gaat 
door op 25/09. Dan gaan we een hele dag super leuke spelletjes 
spelen, dus we spreken allemaal af om 11u aan het fransiscusheem. 
In de avond gaan we met zen alle samen spaghetti eten. Ook 
de ouders zijn welkom om een heerlijke spaghetti te komen eten 
vanaf 18:30. Hiervoor moeten zij zich wel inschrijven. Alle info 
hiervoor staat in het startdagboekje. Deze leuke dag sluiten we 
nog af met een kampvuur. 

Hopelijk zien we jullie allemaal verschijnen en hebben jullie er veel 
zin in!!

Dikke kussen van Gilles, Daan, 
Viktor, Liezelot en Luna

Piepers & voskes
Hey liefste roodkapjes,

Na een onvergetelijk kamp hopen wij dat jullie klaar zijn voor 
een nog onvergetelijker KSA-jaar! Deze maand zijn er twee 
vergaderingen gepland.

Onze eerste vergadering is op 18/09 van 14u tot 17u aan de KSA-
lokalen (Fransiscusheem). Vandaag leren wij elkaar beter kennen. 
Ook de jongens doen met ons mee.

25/09 is het startdag. Deze begint om 11u aan de KSA-lokalen. We 
gaan een dag vol toffe activiteiten tegemoet en we eindigen met 
overheerlijke spaghetti en een gezellig kampvuur. Jullie ouders zijn 
ook welkom voor een drankje en spaghetti vanaf 18u30. Hiervoor 
kunnen ze zich inschrijven door te mailen naar kato.notelteirs@
telenet.be.

Hopelijk zien we jullie schattige snoetjes talrijk verschijnen!

Kusjes van jullie nieuwe leiding,
Joke en Kato xxx

Roodkapjes



Oi Kleine Banneeeeeeeeers,

Het nieuwe jaar is eindelijk weer aangebroken en we hopen vurig dat jullie er 
massa’s zin in hebben. Wij zijn er alleszins keihard klaar voor en zullen ons 
uiterste best doen om er een sappig jaar van te maken. Dit zijn de vergaderingen 
voor september:

18/09 van 14h tot 17h aan het Franciscusheem:
Vandaag is het kennismakingsdag! Na vandaag hebben wij geen geheimen 
meer voor elkaar. Welk dier zou de Jul graag willen zijn? Wat is de Zeno zijn 
lievelingsplantje? Waar is de Sakke keibang van? Jullie zullen het antwoord op 
al die vragen weten, en nog veeeeeeel meer. Zie dat ge er zijt!

25/09 van 11h tot ‘s avonds:
Dag van de Start oftewel onze grote Startdag! We verzamelen om 11h aan het 
Franciscusheem en trekken van daaruit het ganse rijk Broechem door, op zoek 
naar waanzinnig leuke spelletjes. 

Om 18h30 eten de leden spaghetti (leden moeten zich niet inschrijven hiervoor). 
Ook ouders zijn welkom om te komen smikkelen, maar zij moeten zich op 
voorhand inschrijven (zie hieronder). ‘s Avonds steken we het kampvuur aan en 
zingen we over het bed van ons moemoe en nen ongelukkige kikker.

Ouders kunnen zich inschrijven 
voor spaghetti op de startdag door 
te e-mailen naar kato.notelteirs@
telenet.be met volgende info:
-Naam zoon/dochter in Ksa
-Aantal ouders die komen smikkelen

Wij hebben gehoord dat deze maand 
keicool wordt, dus zie dat ge massaal 
aanwezig zijt!

Peace out,
Jul, Ween en Sakke

Kleine ban
Hey allerliefste robbedollies, 

Hopelijk hebben jullie genoten van het mega leuke kamp en zijn 
jullie helemaal klaar om het nieuwe KSA jaar met super veel 
energie te starten!

Onze eerste vergadering van de maand gaat door op 18/09 van 
14u tot 17u. We gaan elkaar en de jongens beter leren kennen 
tijdens are you the one. 

De volgende keer dat we elkaar zien is op de STARTDAG. 
Deze vindt plaats op 25/09. We spreken om 11u af aan het 
Fransiscusheem, waar het grote avontuur begint. Na een hele dag 
vol spelletjes eindigen we met lekkere spaghetti.  Ook de ouders 
zijn welkom vanaf 18u30 om mee te genieten van een bordje 
heerlijke pasta. Ouders kunnen zich inschrijven door te e-mailen 
naar kato.notelteirs@telenet.be met volgende info: naam van jouw 
dochter in KSA + het aantal ouders die mee komen eten. 

Daarna kan je samen met je kind genieten van een heerlijk 
kampvuur.
Hopelijk zien we jullie allemaal 
terug en zijn jullie klaar om er 
weer een geweldig jaar van te 
maken!!!

Dikke kussen en veel knuffels 
van jullie nieuwe leiding,
Eva en Lien

Robbedol



18/09/2021 van 14u-17u

Heyyy grote bannerssssss

Het kamp is gedaan en het is al weer tijd voor een nieuw topjaar, hopelijk met 
minder coronaregels. Vandaag is het de eerste vergadering waarbij we al eens 
gaan kennismaken met elkaar. Samen met de meisjes gaan we een leuk spel 
spelen genaamd ‘are you the one’? Om dit zo leuk mogelijk te maken hopen wij 
uiteraard dat jullie zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes meenemen die 
graag ook naar KSA willen komen, zodat we er een topstart van kunnen maken! 
Hopelijk zijn jullie massaal aanwezig, wij hebben er alvast keiiiiveel zin in!!!

Groetjes Lucky, sekke en jappe

25/09/2021

Joww lidsels

Vandaag is het weer zover, onze enige echte startdag. Vanaf nu is het jaar 
echt begonnen. We gaan vandaag nog eens laten zien aan heel Broechem dat 
KSA de coolste jeugdbeweging is. We gaan heeeel veel leuke spelletjes spelen 
zodat we er een topdag van maken. De leden worden verwacht om 11 uur aan 
het fransiscusheem en om 18:30 uur mogen de ouders komen en begint het 
kampvuur. 

Ook zal er weer lekkere spaghetti zijn 
waar jullie van kunnen smikkelen. 
De ouders kunnen zich ook hiervoor 
inschrijven. Dan moet je de naam van 
je zoon/dochter en het aantal personen 
doormailen naar kato.notelteirs@
telenet.be. Meer info kunnen jullie 
ongetwijfeld ook terugvinden op de 
site en in het startboekje. Hopelijk 
zien wij jullie die dag allemaal in grote 
aantallen verschijnen!!

Tot dan, groeeetjessss jullie leiding

Grote ban
Jimmerssssssssssssssss

Ons nieuwe KSA-jaar staat weer voor de deur. Wij zijn er helemaal 
klaar voor nu jullie nog.

Zaterdag 18/09 - 14.00 uur tot 17.00 uur
We stomen jullie klaar op 18/09 tijdens de kennismaking. Hierbij 
gaan we onszelf beter leren kennen, maar ook de rest van de 
groep. Wij wachten op jullie aan KSA om 14 uur. Be there or be 
square! 

Zaterdag 25/09- … 
Nadat jullie elkaar beter hebben leren kennen, kunnen we als één 
team aan de startdag beginnen.

Dit doen we op 25/09. Hou zeker jullie agenda vrij op deze dag, 
want we beginnen ’s ochtends vroeg aan de eerste activiteiten, 
maar ook ’s avonds houden wij het gezellig. Jullie krijgen lekkere 
spaghetti van ons en ook de mama’s en papa’s kunnen hiervan 
komen mee-smullen. Verdere info over de uren en locaties volgen 
nog! 

Hopelijk zien we jullie allen 
snel terug verschijnen want wij 
missen jullie schattige snoetjes 
al.

Kusjes van jullie nieuwe leiding
Hanne en Helena xxx

Jim



Heyy liefste knaapkens!

Het is alweer september en da wil dus zoals altijd zegge dat er 
weer een nieuw ksa-jaar voor de deur staat. Dat wil dus ook zegge 
nieuwe leiding en nieuwe en nog leukere vergaderingen.

18/09 van 14-17u:
Wij wille jullie natuurlijk heel graag nog beter lere kenne en dus 
gaan wij vandaag kennismaken. Wa we juist gaan doen zullen 
jullie wel zien. Wij hopen alvast op jullie massale aanwezigheid!

25/09 van 11u-…
Vandaag is het startdag en da wil dus zeggen da wij in Broechem 
weer van alle leuke activiteiten gaan doen en ge moet dus zeker 
komen! Daarna eten we allemaal samen spaghetti en tot slot is er 
ook nog een kampvuur.
De ouders die ook graag spaghetti willen komen eten kunnen zich 
hiervoor inschrijven door te e-mailen naar kato.notelteirs@telenet.
be met volgende info:

-Naam zoon/dochter in Ksa
-Aantal ouders die komen eten

Voila dit was het alweer voor 
september, wij kijken er in ieder 
geval al heel hard naar uit en 
hopelijk jullie ook!

Kusjesss
Jullie liefste leiding

Knapen
Hey lieve vriendjeeees,
Drie keer raden…

Jaja wij zijn jullie splinternieuwe (ook een beetje oude) leiding 
woehoeeew. Daarom willen wij graag het jaar goed inzetten op 
18/09 bij de kennismaking en elkaar NOG beter leren kennen. Van 
14u-17u aan de KSA-lokalen.

De week daarna (25/09) is de fameuze startdag, dus allen 
aanwezig voor een dikke partay. We verwachten jullie om 11u aan 
de KSA-lokalen.

Om 18u30 eten we allemaal samen een goei spaghettike. Jullie 
ouders mogen ook mee komen eten, maar zouden zich daarvoor 
op voorhand moeten inschrijven. Dit kan door een mailtje te sturen 
naar kato.notelteirs@telenet.be met volgende info: 
- naam zoon/dochter in KSA
- aantal ouders die komen smikkelen

We sluiten de dag dan schoon af al zingend rond het kampvuur!
Dikke kussen
Leen x2 en Julie

Skim



18 september

Hey manne, vandaag spelen we zoek de curry. Iedereen massaal 
aanwezig want de curry kan zich nogal goe verstoppen 

Groetjes den bolle, Isabelle en jeut

25 september

Hey schatjes van patatjes vandaag heeft jullie leidingsploeg  voor 
een super sjille startdag gezorgd, jullie schattige kopjes worden 
verwacht xxx
PS: fiks goei weer gaste

De leiding xxx

2 oktober 

Jooow de mannen 

Vandaag gaan wij een klein 
spelletje spelen allen tegen ene 
spelen,nice spel broeders dus 
wij hopen dat iedereen er is 
sallutjes les  copains 

Van jullie knapste leiders

jong-Hernieuwers
Beste zwijnieuwers

Het nieuwe ksa jaar breekt weer aan en da wilt dus zeggen da 
jullie weer een bangelijk ksa jaar gaan beleven met jullie nieuwe 
extreem toffe leiding!

18 september van 2 tot 5

De eerste vergadering is zoals elk jaar de kennismaking. Dus als 
jullie nog kei toffe vrienden hebben die ook eens willen meeproeven 
van onze ksa sfeer mogen jullie deze altijd meenemen 

25 september van 11 tot ?

Vandaag startdag, we gaan ons weer rot amuseren en ‘s avonds 
lekkere pasta chappen. Jullie ouders mogen ook mee komen eten 
maar moeten zich dan wel inschrijven. (Alle info hierover staat in 
het startboekje). In de avond zijn jullie en jullie familie ook welkom 
om gezellig met zen allen rond een kampvuur te komen pekelen! 

Tot snel jullie fantastische leiding

Hernieuwers



Onze jeugdbeweging draait volledig op vrijwillige krachten. Daarom kunnen wij af en 
toe een helpende hand gebruiken om een activiteit mee te ondersteunen.

Wij willen ons tot jullie richten! Heeft u zin om af en toe eens een handje toe te 
steken? Vul dan onderstaande fiche in of geef een seintje aan een van de bondsen! 
Zo kunnen wij jullie contacteren indien nodig.

Het ondersteunen van activiteiten gaat niet maandelijks zijn. Als u een keer niet kan, 
moet u zich ook niet verplicht voelen. Wij zijn al blij met iedereen die een beetje wilt 
helpen.

Naam en voornaam: ……………..................................……………
Ouders van: ………………….............................……………………
GSM-nummer: ………………………….............................…………
E-mailadres: ………………………….............................……………

Geef deze gegevens af aan de hoofdleiding of contacteer ze zelf!
Maarten Notelteirs (0498 62 27 23), Liezelot Vanlathem (0497 85 53 33) 

Wij danken u alvast! 

Helpende ouders
Lieve ouders,

Om het onze leiding, bondsen en kasverantwoordelijken zo 
makkelijk mogelijk te maken vragen wij u onderstaande kader in te 
vullen. Zo kunnen wij veel makkelijker controleren wie het lidgeld 
en dergelijke al heeft betaald, en wie nog moet betalen.

Het telefoonnummer hebben we nodig om WhatsApp groepjes te 
maken per groep. Zo kan de leiding op een snelle en handige 
manier communiceren met jullie.

Alvast bedankt
Jullie leidingsploeg

Gegevens moeder:
Naam: .........….............…………..................................……………
GSM-nummer:…………...............……….............................………
E-mailadres: …………...............……….............................……......

Gegevens vader:
Naam: .........….............…………..................................……………
GSM-nummer:…………...............……….............................………
E-mailadres: …………...............……….............................……......

Gegevens kinderen:
Na(a)m(en): .........….............…………..................................……
Groep(en):…………...............……….............................………....

Ook deze gegevens mag u afgeven aan de hoofdleiding of aan 
de leiding van uw zoon/dochter.

Gegevens ouders


