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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 EN 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  
elke eerste vergadering van de maand samen. Voor de rest 
blijven ze hun eigen programma uitbouwen, voor meisjes en 

jongens apart. 

PIEPERS EN VOSKES
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.

ROODKAPJES &  KLEINE BAN

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.



ROBBEDOL & GROTE 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.

JIM EN KNAPEN 

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.

SKIM & JONG-HERNIEUWERS
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.



HERNIEUWERS & LEIDING
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, …



Misschien zamel je zelfs geld in voor een goed doel, doneer je met 
de hele leidingsgroep bloed of help je samen met de leden het 
rusthuis in je buurt een handje. Engagement kent vele vormen, en 
elk engagement is waardevol!

We leren in KSA verantwoordelijkheid te dragen en een mening 
te vormen. We kijken kritisch naar onze beweging en naar de 
maatschappij en zetten jeugdige ideeën om in krachtige acties. Via 
engagement en participatie gaan we op zoek naar een meerwaarde 
voor onszelf en bepalen we de koers van onze groep. Zo zetten 
we allemaal onze schouders onder KSA!

Schouders eronder! Dat is de slogan van jaarthema 2020-2021 
waarmee we het engagement van KSA’ers in de kijker zetten.

Engageren is je vrijwillig inzetten voor KSA. Zo leren we 
verantwoordelijkheid dragen en keuzes maken, waardoor we met 
volle goesting elke KSA’er een zinvolle vrije tijd bezorgen.

Als jonge KSA’er engageer je je om er elke week te staan op 
de activiteit, en speel je vol enthousiasme mee om een prins te 
helpen of een land te veroveren. Steeds meer groei je verder in je 
engagementen. Je zet je in om pesten in je groep tegen te gaan 
en helpt de leiding bij het opruimen van het lokaal. Stap voor stap 
krijg je steeds meer verantwoordelijkheden zoals zorg dragen voor 
andere leden of helpen op een evenement.

Als leiding span je je week in week uit in voor KSA. Naast het 
verzorgen van spel en plezier voor de leden sla je met je medeleiding 
de handen in elkaar om een geslaagde spaghettiavond of een 
grote fuif te organiseren. Dankzij het engagement van leiding 
kunnen kleine ideeën groeien tot een prachtig evenement of spel, 
met aandacht voor elk individu.

Ook na(ast) de algemene werking van je KSA-groep kriebelt het 
engagement. Je steekt je handen uit de mouwen als provinciaal 
of nationaal vrijwilliger, zetelt in de jeugdraad of helpt mee op een 
evenement van de gemeente. Als oud-leiding help je een handje 
op het eetfestijn, als ouder stap je in het bouwcomité.

JAARTHEMA

 SCHOUDERS             ERONDER 



KLEUR DE FIGUURTJES IN



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! 

Als corona het toelaat is iedereen vanaf 17u welkom (ouders, 
grootouders, tantes,…) om iets te komen drinken en te babbelen. 
Met uiteraard de nodige afstand en de juiste maatregelen 
gehandhaafd. We houden jullie op de hoogte. 

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. Omwille van de corona-maatregelen 
zullen we geen stoet doen door het dorp dit jaar.  Maar we laten 
toch heel Broechem zien wie we zijn! We hebben een hele dag 
avontuur voor jullie in petto!  

We starten met een groot gezamenlijk spel (in bubbels van 50), 
daarna eten we ook samen lekker boterhammen. De rest van de 
dag spenderen we in het dorp met een tal van leuke activiteiten 
zoals springkastelen, waterspellen, … . We verwachten ook 
iedereen in volledig uniform!

Om 17u trekken we terug naar het Fransiscusheem voor de 
formatie en starten we meteen onze spaghettislag. Deze zal dit 
jaar enkel voor de leden zijn. Ouders, vriendjes, nichtjes, neefjes, 
… zullen dit jaar spijtig genoeg niet kunnen mee eten. Maar niet 
getreurd, na de spaghettislag is iedereen welkom voor een gezellig 
kampvuur, wat livemuziek, een hapje en een drankje. Allemaal met 
de nodig afstand en met de juiste maatregelen. 

Tot dan!

KENNISMAKING 19/09
Corona: Alle geplande activiteiten zijn met de 

veronderstelling dat we kunnen starten in september. 
We houden op ksa ook rekening met de nodige afstand 
en plannen onze activiteiten dus ook met de opgelegde 

maatregelen. 

STARTDAG 26/09



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 maar hou alvast 17 tot 31 juli vrij. 

HET KAMP



INSCHRIJVEN
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 (www.ksabroechem.com) onder de rubriek “inschrijven”.

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.



JE KSA-HEMD ZIET ER IN DE 
LOOP DER JAREN ALLEEN MAAR 

‘ECHTER’ UIT.

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.

LOOKS & STIJL



LEIDINGSPLOEG 2020 - 2021



Bijnaam: Blop/buurman
GSM-nummer: 0476 41 61 37
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar KSA: 11e
Hoeveelste jaar leiding: 3e
Ik studeer: international business 
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: Alles wat met ksa te maken 
heeft 
Grootste misstap: Pas bij grote ban 
naar ksa gaan
Guilty pleasure: Een volledige dag 
netflixen
Schijf waar ik op losga:  Joost - 
Ome Robert
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
skydiven
Mijn celebrity crush: Margot Robbie
Favoriete KSA-herinnering: Buiten-
lands kamp

Bijnaam: TT
GSM-nummer: 0479894370
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 13de
Hoeveelste jaar leiding: 1ste
Ik studeer: toerisme & recreatiema-
nagement 
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: Mij vertellen da ik terug mag 
gaan slapen
Grootste misstap: klasje b-attest
Guilty pleasure: stiekem vind ik pitch 
perfect toch wel goe
Schijf waar ik op losga:  snow crys-
tal babalon
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
wereldreis maken
Mijn celebrity crush: Gal Gadot
Favoriete KSA-herinnering: buiten-
landse naar Mallorca

Bijnaam: Brukas
GSM-nummer: 0468 18 38 68
Leeftijd: 19
Hoeveelste jaar KSA: 15e
Hoeveelste jaar leiding: 2de
Ik studeer: Geschiedenis aan de 
universiteit Antwerpen
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: Om kaasje te spelen
Grootste misstap: Ik ben ooit eens 
naar de startdag van de chiro ge-
weest.
Guilty pleasure: tiktok dansjes op 
mijn kamer doen
Schijf waar ik op losga: Balenciaga 
van Brent
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
Een tweede keer op kamp gaan met 
de vospi’s
Mijn celebrity crush: royalistiq
Favoriete KSA-herinnering: Buiten-
landse reis naar Mallorca

Bijnaam: /
GSM-nummer: 0471690651
Leeftijd: 17 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 11de 
Hoeveelste jaar leiding: 1ste
Ik studeer: humane wetenschappen
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: om op reis te gaan 
Grootste misstap: /
Guilty pleasure: Mini Mozzarella
Schijf waar ik op losga: Party in the 
USA
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
buitelandse reis met de meiden
Mijn celebrity crush: Alex Pettyfer
Favoriete KSA-herinnering: Kamp 
2019 & 2020

Bijnaam: Loin
GSM-nummer: 0478 37 24 47
Leeftijd: 17
Hoeveelste jaar KSA: 13e
Hoeveelste jaar leiding: 1e
Ik studeer: latijn wiskunde
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: goei eten
Grootste misstap: komt er nog aan 
vrees ik
Guilty pleasure: pasta met zalm
Schijf waar ik op losga:  King - years 
& years
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
reizen met de vriendinnen
Mijn celebrity crush: Zac Efron
Favoriete KSA-herinnering: alle 
kampen

PIEPERS & VOSKES

HANNELIEN

STEFFI

BOB

TOON

LUKAS Bijnaam: stefferd
GSM-nummer: 0499 74 87 12
Leeftijd: 19
Hoeveelste jaar KSA: 14e
Hoeveelste jaar leiding: 4e
Ik studeer: hotelmanagement
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: voor een goei fuif
Grootste misstap: voetballen
Guilty pleasure: een goeie late night 
snack
Schijf waar ik op losga: hoe het 
danst
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
wereldreis
Mijn celebrity crush: Chase Stokes
Favoriete KSA-herinnering: alle 
kampen

BOB DEHERTEFELT TOON HOLMSTOCK

STEFFI MOORTGAT

LUKAS JANSSENS HANNE DE CLERQ

LIEN BROEREN



ROODKAPJES

Bijnaam: Joske
GSM-nummer: 0475 43 35 85
Leeftijd: 19 jaar 
Hoeveelste jaar KSA: 14e jaar 
Hoeveelste jaar leiding: 3e jaar leiding 
Ik studeer: Communicatiemanagement
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: een fuifje met men 
beste matties 
Grootste misstap: paar jaar niet mee op kamp geweest
Guilty pleasure: kei hard meezingen in de douche 
Schijf waar ik op losga:  drown - Martin garrix
Dit staat nog op mijn bucketlist: verre reis maken/rondtrekken 
met mijn vriendinnen
Mijn celebrity crush:  Young Leonardo DiCaprio
Favoriete KSA-herinnering: onze buitenlandse reis naar Buda-
pest!!!

Bijnaam: jol 
GSM-nummer: 0497397508
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 13de
Hoeveelste jaar leiding: 2de
Ik studeer: Rechten 
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: om op reis te ver-
trekken
Grootste misstap: Perongeluk op een zee-egel springen 
Guilty pleasure: (bijna) elke ochtend cécémel drinken 
Schijf waar ik op losga:  Viva La Vida - Coldplay
Dit staat nog op mijn bucketlist: wereldreis maken
Mijn celebrity crush: Lorenzo Zurzolo
Favoriete KSA-herinnering: buitenlandse reis naar Budapest 
en eerste kamp als leiding :))

Bijnaam: strid
GSM-nummer: 0474 08 22 62
Leeftijd: 20 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 15e jaar
Hoeveelste jaar leiding: 4e jaar 
Ik studeer: leerkracht lager onderwijs 
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: op reis vertrekken
Grootste misstap: nieuwe wandelschoenen niet inlopen voor op 
Joepie
Guilty pleasure: online shoppen
Schijf waar ik op losga: rockstar
Dit staat nog op mijn bucketlist: Amerika bezoeken
Mijn celebrity crush: Shawn Mendes 
Favoriete KSA-herinnering: elk ksa-kamp :))

JOSEPHINE JORIS

ASTRID HOLMSTOCK

JOLIEN VAN DYCK

ASTRID JOLIEN

JOSEPHINE



KLEINE BAN
JEF VAN DE KELFT

Bijnaam: Tetjes, Jamy Barvy
GSM-nummer: 0476 65 31 97
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar KSA: 15de
Hoeveelste jaar leiding: 3de
Ik studeer: Media en entertainment 
business
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: De lindenbox
Grootste misstap: Een gat in mijn 
wenkbrauw knippen
Guilty pleasure: One Direction
Schijf waar ik op losga: Geen Cartier
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
Daten met Madison Beer
Mijn celebrity crush: Madison Beer
Favoriete KSA-herinnering: Buiten-
landse naar Pisa

Bijnaam: Jakke
GSM-nummer: 0470 97 92 27
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 13de
Hoeveelste jaar leiding: 1ste
Ik studeer: industrieel ingenieur
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: potje voetbal
Grootste misstap: kampke gemist
Guilty pleasure: in joppe zijn schoon 
ogen zien
Schijf waar ik op losga: Somebody 
that I used to know
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
neuze neuze me de joppe
Mijn celebrity crush: Madison Beer
Favoriete KSA-herinnering: Buiten-
landse reis in Mallorca Bijnaam: Gruben

GSM-nummer: 0492 77 17 66
Leeftijd: 19
Hoeveelste jaar KSA: 10
Hoeveelste jaar leiding: 2e
Ik studeer: handelswetenschappen
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: om te voetballen of een 
nba match te zien
Grootste mistap: pas van grote ban in ksa gekomen
Guilty pleasure: stiekem hopen dat iemand anders zijn dessert niet 
hoeft(bij voorkeur tiramisu of moulleux) om dan te zeggen: ‘Allee, ik zal 
me dan maar opofferen.’
Schijf waar ik los op ga: Up All Night - mac miller
Dit staat nog op mijn bucketlist: veel reizen maken  (Nieuw-Zeeland 
staat op nummer 1)
Mijn celebrity crush: Madelyn Cline
Favoriete KSA-herinnering: Buitenlandse reis naar Mallorca

Bijnaam: Tukke
GSM-nummer: 04 98 78 52 81
Leeftijd: 20 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 15e jaar 
Hoeveelste jaar leiding: 3e jaar
Ik doe als job/studeer: Houtbouw
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: Safety First
Grootste misstap: dakske
Guilty pleasure: posters op de frigo 
Schijf waar ik op losga:  LUSTEMNIE OFWA?
Dit staat nog op mijn bucketlist: Veel reizen met de lads 
Mijn celebrity crush: Margot Robbie
Favoriete KSA-herinnering: buitenlandse reis / 2 daagse in Frankrijk

JACQUES FEIJEN

TUUR WILLEMS

RUBEN DILLEN

JEF

JACQUES

TUUR
RUBEN



ROBBEDOL

Bijnaam:  Hélène
GSM-nummer: 0497 74 44 90
Leeftijd: 17
Hoeveelste jaar KSA: 13e
Hoeveelste jaar leiding: 1e
Ik studeer: humane wetenschappen
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: voor lekker eten
Grootste misstap: die moet precies nog komen 
Guilty pleasure: puisten uitknijpen 
Schijf waar ik op losga: alles van One Direction 
Dit staat nog op mijn bucketlist: heel veel reizen
Mijn celebrity crush: Harry Styles
Favoriete KSA-herinnering: elke herinnering met KSA is favo-
riet

Bijnaam: Jokke
GSM-nummer: 04 70 27 63 54
Leeftijd: 17 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 9de jaar
Hoeveelste jaar leiding: 1ste jaar
Ik studeer: Latijn-wiskunde
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: ne goeie latte mac-
chiato
Grootste misstap: Pas vanaf het 4de leerjaar in KSA gegaan
Guilty pleasure: Tony’s Chocolonely
Schijf waar ik op losga: More - Usher 
Dit staat nog op mijn bucketlist: een wereldreis maken
Mijn celebrity crush: Jacob Elordi
Favoriete KSA-herinnering: kamp 2019

HELENA MERTENS

JOKE BRACKE

Bijnaam: vakke
GSM-nummer: 0491 64 04 89
Leeftijd: 16
Hoeveelste jaar KSA: 13 de
Hoeveelste jaar leiding: 1 ste
Ik studeer: Stw
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: fuifje 
Grootste misstap: moet nog komen
Guilty pleasure: benen epileren
Schijf waar ik op losga:  she doesn’t mind
Dit staat nog op mijn bucketlist: buitelandse reis naar grieken-
land
Mijn celebrity crush: Leonardo DiCaprio (vroeger)
Favoriete KSA-herinnering: alle kampen

EVA VERMEESCH

EVA

JOKE

HELENA



GROTE BAN
LUKAS HOLMSTOCK

Bijnaam: Sakke
GSM-nummer: 0497 31 76 05
Leeftijd: 19 jaar en 2 lockdowns
Hoeveelste jaar KSA: 14de
Hoeveelste jaar leiding: 2de
Ik doe als job/studeer: Op zondag ben ik grondboor op een boorplat-
form in de Atlantische.
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: om de ploeg van boer Jan 
te trekken
Grootste misstap: Afscheid nemen van het sponzen broekje
Guilty pleasure: biezons spotten
Schijf waar ik op losga: 
Biezon is met ie - Sakke023
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
trouwen met Margot
Mijn celebrity crush: Margot
Favoriete KSA-herinnering: Op mijn badsloefkes door Mallorca

Bijnaam: onsemil
GSM-nummer: 0488 92 25 12
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 13
Hoeveelste jaar leiding: 1
Ik studeer: Kinesitherapie
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: om iemand af te drogen op fifa
Grootste misstap: in de wasplaats 
slapen
Guilty pleasure: naar thuis kijken
Schijf waar ik op losga: wake me up
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
Naar een WK finale gaan kijken
Mijn celebrity crush: Alex Morgan
Favoriete KSA-herinnering: buiten-
landse reis Mallorca

Bijnaam: Lucky/ Apkeh
GSM-nummer: 0468 22 92 10
Leeftijd: 17
Hoeveelste jaar KSA: 13
Hoeveelste jaar leiding: 1
Ik studeer: bio-ingenieur
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: bottekesfoaf
Grootste mistap: twijfelen om leiding 
te worden
Guilty pleasure: star wars
Schijf waar ik los op ga: Matt Nash - I 
won’t let you down
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
reiske naar ander continent
Mijn celebrity crush: Alexandra Dad-
dario
Favoriete KSA-herinnering: Mallorca

Bijnaam: Pjère
GSM-nummer: 0495 26 68 87
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 13
Hoeveelste jaar leiding: 1
Ik studeer: rechten UA
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: Ne goeie steak 
Grootste misstap: plazma 2018 missen 
Guilty pleasure: boeken lezen 
Schijf waar ik op losga: snollebollekes - Links Rechts
Dit staat nog op mijn bucketlist: lang leiding blijven 
Mijn celebrity crush: Thea Sofia Loch Naess
Favoriete KSA-herinnering: buitenlandse reis naar Mallorca

EMIL WILLEMS

PIETER HOLMSTOCK

SAM DOBBELAERE

EMIL LUKAS

SAM
PIETER



JIM

Bijnaam: Lozelit
GSM-nummer: 0497 85 53 33
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 14e jaar
Hoeveelste jaar leiding: 2e jaar
Ik studeer: criminologische wetenschappen
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: een fuifje
Grootste misstap: bijna naar de chiro gegaan
Guilty pleasure: puisten uitknijpen
Schijf waar ik op losga: Baianá-Bakermat
Dit staat nog op mijn bucketlist: ballonvaart
Mijn celebrity crush: Jesse Williams
Favoriete KSA-herinnering: buitenlandse reis naar Budapest

Bijnaam: Jules
GSM-nummer: 0470 84 66 23
Leeftijd: 17
Hoeveelste jaar KSA: 12de
Hoeveelste jaar leiding: 1ste
Ik studeer: wetenschappen-talen
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: een midnightsnack
Grootste misstap: niet mee met een helikopter over de Grand 
Canyon vliegen
Guilty pleasure: bevroren roomsoesjesss
Schijf waar ik op losga: beautiful girls
Dit staat nog op mijn bucketlist: onze buitenlandse reis naar 
Griekenland
Mijn celebrity crush: Harry Stylesssss
Favoriete KSA-herinnering: Gentse feestenn

LIEZELOT VANLATHEM

JULIE GOOSSENS

Bijnaam: /
GSM-nummer: +32 472 80 37 88
Leeftijd: 17 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 13de jaar
Hoeveelste jaar leiding: eerste jaar
Ik studeer: wiskunde (8u) wetenschappen
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: voor een leuke bifa 
bifa
Grootste misstap: Sophia haar deken stelen
Guilty pleasure: paardrijden 
Schijf waar ik op losga:  Liefde In De Lucht
Dit staat nog op mijn bucketlist: buitenlandse reis naar Grie-
kenland
Mijn celebrity crush: Julie Goossens uiteraard 
Favoriete KSA-herinnering: ‘s nachts stiekem pudding koken 
op kamp

KATO NOTELTEIRS

LIEZELOT

JULIE

KATO



KNAPEN
JASPER MINNEN

Bijnaam:  Minne, Jappe
GSM-nummer:  0468 22 99 63
Leeftijd:  18 jaar
Hoeveelste jaar KSA:  13e jaar
Hoeveelste jaar leiding:  1ste jaar
Ik doe als job/studeer:  Logistiek ma-
nagement 
Hiervoor mag je me altijd wakker ma-
ken:  Een goei potje Warzone
Grootste misstap:  6 jaar hebben gevol-
leybald 
Guilty pleasure: F.C. De Kampioenen 
afleveringen altijd opnieuw zien
Schijf waar ik op losga:  lustemnie ofwa?
Dit staat nog op mijn bucketlist: Nog 
veel reizen maken
Mijn celebrity crush:  Dua Lipa
Favoriete KSA-herinnering:  Buitenland-
se reis naar Mallorca

Bijnaam: Matthijses
GSM-nummer: 0476 81 44 24 
Leeftijd: 18 
Hoeveelste jaar KSA: 10e
Hoeveelste jaar leiding: 1ste
Ik studeer: biologie 
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: Om een vlag van de chiro 
te snaaien 
Grootste misstap: Een jaar niet mee op kamp geweest
Guilty pleasure: In bad een protje laten 
Schijf waar ik op losga: Robbery
Dit staat nog op mijn bucketlist: Een wereldreis maken
Mijn celebrity crush: Alexis Ren
Favoriete KSA-herinnering: Buitenlandse reis Mallorca

Bijnaam: Arti
GSM-nummer: 0474/63.68.66
Leeftijd: 21
Hoeveelste jaar KSA: 15
Hoeveelste jaar leiding: 4
Ik studeer: Orthopedagogie 
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: Voor naar Mexico te vlie-
gen.
Grootste misstap: 1 jaar scouts ervaring 
Guilty pleasure: Voor het slapengaan nog vlug 1 seizoen van een 
serie op Netflix kijken.
Schijf waar ik op losga: Het moment dat den battle net is afgelopen. 
Dit staat nog op mijn bucketlist: rondtrekken door Europa
Mijn celebrity crush: Alexandra Daddario
Favoriete KSA-herinnering: Buitenlandse reis naar Corfu & Pisa

Bijnaam: Di Tella
GSM-nummer: 0474 61 82 97
Leeftijd: 17
Hoeveelste jaar KSA: 3
Hoeveelste jaar leiding: 1
Ik doe als job/studeer: weet ik nog 
niet
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: potje fifa
Grootste misstap: Te laat in ksa 
gestapt 
Guilty pleasure: Ksa
Schijf waar ik op losga: tommeke
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
nog een buitenlandse reis 
Mijn celebrity crush: maddison 
beer
Favoriete KSA-herinnering: Mal-
lorca

MAXIME DI TELLA MATTHIJS LAEVERS

ARTHUR FEIJEN

MAXIME
JASPER

MATTHIJS
ARTHUR



SIM
Bijnaam: /
GSM-nummer: 04/92.72.38.83
Leeftijd: 20 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 15e jaar 
Hoeveelste jaar leiding: 4e jaar 
Ik studeer: SEW
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: om op vakantie te 
vertrekken
Grootste misstap: hondenchocolade eten in plaats van gewone
Guilty pleasure: reizen uitstippelen die ik waarschijnlijk nooit ga 
maken 
Schijf waar ik op losga: One Touch Jess Glynne
Dit staat nog op mijn bucketlist: IJsland 
Mijn celebrity crush: Liam Hemsworth
Favoriete KSA-herinnering: buitenlandse reis naar Polen

Bijnaam: /
GSM-nummer: 0471 21 48 93
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar KSA: 17e
Hoeveelste jaar leiding: 4e
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: alleen thuis = dikke vette karaoke
Schijf waar ik op losga: Viva la vida van Coldplay
Dit staat nog op mijn bucketlist: rondtrekken in Amerika
Mijn celebrity crush: Cillian Murphy 
Favoriete KSA-herinnering: buitenlandse reis naar Polen

LORE DENS

LEEN SELIAERTS

Bijnaam: leen D 
GSM-nummer: 0471 55 81 01
Leeftijd: 19
Hoeveelste jaar KSA: 15de
Hoeveelste jaar leiding: 3de
Ik studeer: kinesitherapie 
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: ksa en eten 
Grootste misstap: appendix laten springen en daardoor kamp 
moeten missen 
Guilty pleasure: lasagne uit een pakje & netflix, begrazings 
spotten 
Schijf waar ik op losga: kom wat dichterbij / power aan de kids
Dit staat nog op mijn bucketlist: in een busje Australië rond 
reizen (sponseringen zijn altijd welkom xxx)
Mijn celebrity crush: Rudy Pankow
Favoriete KSA-herinnering: kamp 2020 (na maanden zonder 
ksa nog is efkes me zen alle weg!!!!)

LEEN DIELTJENS

LEEN S. LEEN D. LORE



JONG-HERNIEUWERS
DRIES PITTOORS

Bijnaam: Drekke 
GSM-nummer: 0471/63 49 30
Leeftijd: 21 jaar 
Hoeveelste jaar KSA: 15de jaar 
Hoeveelste jaar leiding: 4de jaar 
Ik studeer: Industriële ingenieurs weten-
schappen
Hiervoor mag je me altijd wakker ma-
ken: een kamp met KSA 
Grootste misstap: mijn eerste jaren als 
lid niet mee op KSA kamp gaan
Guilty pleasure: Keuvelen
Schijf waar ik op losga: iets van de 
popolll
Dit staat nog op mijn bucketlist: een 
reüniereis naar Corfu 
Mijn celebrity crush: Madison Pettis 
Favoriete KSA-herinnering: Buitenland-
se reis naar Corfu

Bijnaam: De Neus 
GSM-nummer: 0479 64 54 94
Leeftijd: 20 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 16de
Hoeveelste jaar leiding: 4de
Ik studeer: TEW Bedrijfskunde
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: ge moogt altijd is probe-
ren, maar normaal gezien lukt da wel ni ze
Grootste misstap: Ik zet enkel goeie stappen
Guilty pleasure: Terugkijken in de Jakke zen ogen (en misschien zelfs 
een kleine knipoog lanceren)
Schijf waar ik op losga: Den Boemlala - Snorn Claeys 
Dit staat nog op mijn bucketlist: Joepie ‘21 #zinin
Mijn celebrity crush: Nata Lee
Favoriete KSA-herinnering: Buitenlandse reizen

Bijnaam: Dillen, D(r)illie 
GSM-nummer: 0495 81 76 18
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar KSA: 14de 
Hoeveelste jaar leiding: 4de 
Ik studeer: Financiën en verzekeringen 
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: een goed festival 
Grootste misstap: Pas vanaf knapen mee op kamp gaan 
Guilty pleasure: F.C. De Kampioenen kijken voor ik ga slapen 
Schijf waar ik op losga:  Feed Your Head- Paul Kalkbrenner
Dit staat nog op mijn bucketlist: 1mei-shot winnen met KSA Broe-
chem 
Mijn celebrity crush: Frances Lefebure 
Favoriete KSA-herinnering: Buitenlandse reis naar Corfu

Bijnaam: Mutte
GSM-nummer: 0498 62 27 23
Leeftijd: 19
Hoeveelste jaar KSA: 15
Hoeveelste jaar leiding: 2e jaar lei-
ding, 1e jaar bonds
Ik 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:  Lustemni-
ofwa?
Dit staat nog op mijn bucketlist: Met 
de leidingsploeg naar Mexico vliegen
Mijn celebrity crush: Laura Tesoro
Favoriete KSA-herinnering: Buiten-
landse reis naar Mallorca

MAARTEN NOTELTEIRS JOPPE DIELTJENS

JASPER DILLEN

MAARTEN
JASPER

DRIES JOPPE



HERNIEUWERS
Bijnaam: snorn
GSM-nummer: 0499 46 20 02
Leeftijd: 21
Hoeveelste jaar KSA: 16de
Hoeveelste jaar leiding: 4de
Ik doe als job: storings/onderhoudstechnieker
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: een goei foaf
Grootste misstap: maar 1 kamp als lid gedaan
Guilty pleasure: mijn haar kammen
Schijf waar ik op losga: chop suey
Dit staat nog op mijn bucketlist: wereldreis in 4x4 bus
Mijn celebrity crush: Bella Thorne
Favoriete KSA-herinnering: CORFUUU

Bijnaam: (e)bok
GSM-nummer: 0479 49 25 38
Leeftijd: 21
Hoeveelste jaar KSA: 17e
Hoeveelste jaar leiding: 4e
Ik studeer: leraren opleiding lo & bewegingsrecreatie
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: De Jasper Dillen die 
zijn theoretisch rijbewijs haalt 
Grootste misstap: Ziek worden op kamp en naar huis moeten 
(enkele jaren voor corona uiteraard)
Guilty pleasure: schoenen kopen
Schijf waar ik op losga: Chopstix - Schoolboy Q 
Dit staat nog op mijn bucketlist: joepie uitjoggen
Mijn celebrity crush: Zendaya maree stoermer coleman
Favoriete KSA-herinnering: buitenlandse reis naar Corfu

JORN CLAEYS

KOBE VANLATHEM

Bijnaam: /
GSM-nummer: 0488 91 90 56
Leeftijd: 19 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 5de jaar 
Hoeveelste jaar leiding: 2
Ik doe als job/studeer: handelswetenschappen/horeca 
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: een voetbalmatch 
Grootste misstap: niet mee op buitenlandse reis gaan 
Guilty pleasure: Roepen naar Bo
Schijf waar ik op losga:  sonnentanz- Nonkel pol
Dit staat nog op mijn bucketlist: buitenlandse reis
Mijn celebrity crush: Margot robbie
Favoriete KSA-herinnering: 1ste jaar leiding

DAAN DE WIT

KOBEJORN DAAN



Bijnaam: Djelléeeee
GSM-nummer: 0479 85 46 60
Leeftijd: 21 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 16e jaar
Hoeveelste jaar leiding: 4e jaar
Ik doe als job: Ik giet aaaan!
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: Om te gaan stickeren voor 
Plazma in Vremde
Grootste misstap: Twee hangmatten 
toevertrouwen aan uw leden...
Guilty pleasure: Vijzen
Schijf waar ik op losga:  Machine 
Gun Kelly - Smoke & Drive
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
Bali
Mijn celebrity crush: Eefje men 
Teefje
Favoriete KSA-herinnering: Buiten-
landse reis naar Corfu

Bijnaam: cela / hoofdpeke / knoeperd
GSM-nummer: 0479 19 16 55
Leeftijd: 21
Hoeveelste jaar KSA: 14
Hoeveelste jaar leiding: 4
Ik doe als job:  beenhouwer 
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: ne goeie sappige steak 
Grootste misstap: ik maak geen 
misstappen in mijn leven 
Guilty pleasure: Roeland Goos en 
Jelle vdb
Schijf waar ik op losga: het espadril-
lelied en de Strangers on 45
Dit staat nog op mijn bucketlist: de 
groen bus van de Jorn terug vinden in 
de broes
Mijn celebrity crush: dua lipa
Favoriete KSA-herinnering: corfu 
2016

Bijnaam: Goos, Roeroe
GSM-nummer: 0488 86 06 82
Leeftijd: 21
Hoeveelste jaar KSA: 16de
Hoeveelste jaar leiding: 4de jaar 
Ik doe als job: HVAC elektricien 
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: feestje me de manne
Grootste misstap: 2de leidingsweek-
end missen 
Guilty pleasure: koekske eten 
Schijf waar ik op losga: hard gaan - 
Reinier Zonneveld
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
Nieuw-Zeeland
Mijn celebrity crush: Margot Robbie 
Favoriete KSA-herinnering:  buiten-
landse reis Corfu

Bijnaam: soof 
GSM-nummer: 0474 37 83 74
Leeftijd: 21 jaar
Hoeveelste jaar KSA: tel oprecht 
kwijt
Hoeveelste jaar leiding: 6e lol 
Ik studeer: grafische & digitale media
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: zot ochtendhumeur dus zou 
het ni proberen
Grootste misstap: ooit een dag lei-
ding gegeven in de chiro 
Guilty pleasure: Knacki’s eten
Schijf waar ik op losga: alles van 
Davina
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
bungee jumpen & skydiven
Mijn celebrity crush: Ine Holmstock
Favoriete KSA-herinnering: stamp-
kaffen met de meiden

Bijnaam: Luvke
GSM-nummer: 0471 28 82 19
Leeftijd: 17 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 12de
Hoeveelste jaar leiding: 1e
Ik studeer: Gezondheid- en Welzijns-
wetenschappen
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: Chillen met de meiden
Grootste misstap: Toen bij Julie...
Guilty pleasure: Chickennn
Schijf waar ik op losga: Wakker met 
een wijsje
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
Veeeel reizen
Mijn celebrity crush: Michael Sco-
field
Favoriete KSA-herinnering: Gentse 
feesten

MÉKES & PÉKES

LUNA
SOPHIA

GRIET

JELLE ALEC ROELAND

Bijnaam: /
GSM-nummer: 0471 66 78 80
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 15e  jaar
Hoeveelste jaar leiding: bomma
Ik studeer: Architectuur 
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: nooit wakker maken
Grootste misstap: park party
Guilty pleasure: tot middernacht 
tiktoks kijken/maken
Schijf waar ik op losga: uit elkaar 
yessrrr
Dit staat nog op mijn bucketlist: 
nog is buitelandse reis
Mijn celebrity crush: asap rocky
Favoriete KSA-herinnering: buite-
landse reis

JELLE VAN DEN BRANDE ALEC VISSERS

GRIET VERMEESCH

ROELAND GOOS SOPHIA DUCHÊNE

LUNA SCHITTEKAT



BONDSEN
Bijnaam: Boke, bruurman
GSM-nummer: 0497 61 94 71
Leeftijd: 21
Hoeveelste jaar KSA: 17
Hoeveelste jaar leiding: 4
Ik studeer: Sportmanagement 
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: Reizen, reizen en 
nog eens reizen
Grootste misstap: Vliegen in de kampstaf
Guilty pleasure: Frisse boer
Schijf waar ik op losga: Paul Kalkbrenner ~ Sky and Sand
Dit staat nog op mijn bucketlist: Mexico met de boys
Mijn celebrity crush: Josie Canseco 
Favoriete KSA-herinnering: buitenlandse reizen Corfu, Pisa & 
Mallorca

Bijnaam: Jo
GSM-nummer: 0471 21 46 27
Leeftijd: 20 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 16de jaar
Hoeveelste jaar leiding: 4de jaar
Ik studeer: psychologie aan KU Leuven
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: om een dutje te 
doen
Grootste misstap: ik zet meestal zelfzekere en grote stappen, 
misstappen doe ik bijna niet  
Guilty pleasure: Chateau Meiland
Schijf waar ik op losga:  Shut up van Oliver (eurosong for kids) 
Dit staat nog op mijn bucketlist: een roadtrip door Scandinavië
Mijn celebrity crush: Dr. Avery van Grey’s Anatomy
Favoriete KSA-herinnering: de kampen, daar leef ik voor

BO DUERINCK

JOHANNA JANSSENS

MAARTEN NOTELTEIRS

JOHANNA

BO MAARTEN

Bijnaam: Mutte
GSM-nummer: 0498622723
Leeftijd: 19
Hoeveelste jaar KSA: 15
Hoeveelste jaar leiding: 2e jaar leiding, 1e jaar bonds
Ik 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:  Lustemniofwa?
Dit staat nog op mijn bucketlist: Met de leidingsploeg naar Mexico 
vliegen
Mijn celebrity crush: Laura Tesoro
Favoriete KSA-herinnering: Buitenlandse reis naar Mallorca
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BONDSARTIKEL
Beste ouders, 
Liefste kinderen,

Wat zijn we ontzettend blij dat we het nieuwe jaar mogen starten met 
een hopelijk 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 19 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 enkele 
massaspelen (in bubbels uiteraard). Omstreeks half 1 krijgen jullie 
de lekkerste bokes van’t land van onze fantastische koks, mékes en 
pékes. De rest van de dag zullen jullie in eigen bubbel door het dorp 
wandelen, waar er super coole activiteiten gepland staan. Om 17u is 
er uiteraard spaghetti voor de leden, de ouders zullen dit jaar thuis 
eten, maar zijn daarna welkom voor een hapje en een drankje aan het 
kampvuur. 

 
Wij gaan ons uiterste best doen om deze dag zo Corona-proef mogelijk 
te laten verlopen. We hopen nog op versoepelingen en houden jullie op 
de hoogte via onze facebook-pagina. 

VKSJ & KSA zijn ondertussen al 6 jaar gefusioneerd tot deze prachtige 
jeugdbeweging waar we allemaal zo verliefd op zijn! Maar tijden 
veranderen en zo ook wij, samen met de huidige leiding, de volgende 
generatie leiding en KSA nationaal hebben we een toekomstplan 
opgesteld. We willen met KSA blijven groeien en de strijd met andere 
jeugdbewegingen volledig aangaan, want we willen toch allemaal 
de grootste zijn? Op termijn gaan we naar een volledig gemengde 

jeugdbeweging toewerken en de eerste stappen beginnen dit jaar. 
Zo zullen we dit jaar al een 10-tal gemengde activiteiten voorzien per 
leeftijdscategorie. 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 

Johanna, Maarten & Bo 



PIEPERS & VOSKES
Lieve Piepers en Voskes

Hopelijk hebben jullie allemaal een suuuuper leuke vakantie gehad en 
zijn jullie ook goed uitgerust om het nieuwe KSA-jaar te beginnen.

Onze eerste vergadering vindt plaats op zaterdag 19 september van 
14u tot 17u aan het Franciscusheem. We spelen het GROTE kennis-
makingsspel, we proberen jullie op allerlei manieren beter te leren ken-
nen. We hopen jullie allemaal te zien!

Zaterdag 26 september is het STARTDAG, jipppieeee!!! Een hele dag 
samen met de ksa toffe dingen doen, hebben jullie daar ook al zo’n zin 
in? Wij wel!! Meer informatie over de startdag volgt nog en kan je te-
rugvinden op de website & in het boekje. Tot dan!

Hopelijk zien we jullie allemaal terug verschijnen!

Groetjes van jullie leiding, 

Lien, Hanne, Lukas, Toon, Bob en Steffi.

ROODKAPJES
Liefste roodkapjes, 

De start van weer een nieuw jaartje KSA, joepieee!!! 
Wij kijken er alvast naar uit om ons weer goed te amuseren op 
zaterdag. Hopelijk hebben jullie er ook weer zin in! 

Jammer genoeg weten we nog niet goed hoe het KSA-jaar zal 
beginnen en verder verlopen door het coronavirus. We hopen 
natuurlijk op het beste zodat we zo snel mogelijk weer samen 
spelletjes kunnen spelen.

Als het doorgaat (waarschijnlijk in bubbels dan) zal de 
kennismakingsvergadering op 19 september plaatsvinden van 
14u-17u.  De startdag gaat door op 26 september, de uren daarvoor 
zullen we nog laten weten. 

Zet deze data alvast in jullie agenda, zodat we jullie snoetjes daar 
hopelijk allemaal zien ;) 

En oooh jaaa, wij zijn jullie nieuwe leiding

Véél groetjessss, 
Jolien, Josephine en Astrid 



KLEINE BAN
Hey beste Kleine Banners, 

Met deze fantastische leidingsploeg gaan we er weer een top jaar van 
maken. We zullen elke maand voor jullie klaar staan met geweldige 
activiteiten. Enkel zal er een kleine verandering plaats vinden in het 
activiteiten schema. Dit wil zeggen dat er één vergadering in de maand 
met de meisjes zal plaats vinden, wij kijken hier alvast naar uit en wij 
hopen jullie ook. Aangezien corona nog niet helemaal verdwenen is 
kunnen we nog niet met zekerheid zeggen hoe het jaar verder zal ver-
lopen. Wij hopen alvast op een volledig KSA-jaar met alles er op en er 
aan. Wij laten dit de pret alvast niet bederven en gaan er zo alles aan 
doen om er een uniek KSA-jaar van te maken. Wij hopen dat jullie met 
evenveel goesting aan dit KSA-jaar beginnen als ons en dat jullie talrijk 
aanwezig zullen zijn op de eerste vergadering. Door het jaar heen kan 
je alle info op de site vinden of de leiding contacteren via de contactge-
gevens. 

Groetjes, 

Ronaldo, Messi, Neymar & Ruben

Kennismakingsdag: 

Hey Kleine Banners, 

Voor de maand september staan er weer 2 toffe vergaderingen voor de 
deur. Het jaar zal worden ingezet door de kennismakingsdag. De leid-
ing is zo al een hechte vriendengroep, vandaag gaan wij ervoor zorgen 
we elkaar door en door leren kennen. Wij verwachten jullie massaal 
aanwezig op 19/09 van 14u-17u. 

Startdag:

Ewwaa Kleine Banners,

Bij het begin van elk jaar hoort zoals altijd de startdag. Een lange maar 
vooral amusante dag waarbij we de wereldstad Broechem verkennen 
door op verschillende plekken allerlei activiteiten te doen. Middageten 
wordt voorzien en we sluiten de dag af met overheerlijke spaghetti, 
beter kan het dus niet!. Met andere woorden belooft het een topdag te 
worden waarbij we jullie verwachten op 26/09 van 11u-18u. Dit wil ze-
ggen dat alle ouders vanaf 18u welkom zijn om  iets te komen drinken 
met een gezellig kampvuur. 



ROBBEDOL GROTE BAN
Hey grote bannnneeeeeeeeeeeeeeeers,

De vakantie heeft weeral veel te lang geduurd dus het is tijd voor 
een nieuw jaartje KSA. Hopelijk hebben jullie er weer super veel 
zin want wij alleszins maassaaaa’s!

Door één of ander virus weten we niet hoe het jaar zal verlopen, 
maar we hopen jullie zo snel mogelijk te zien. Als de Goden ons 
goed gezind zijn zien wij jullie op 19 september op de kennisma-
kingsvergadering van 2 tot 5. De startdag zal normaal een week 
later plaats vinden op 26 september, maar hierover krijgen jullie 
nog meer informatie. 

gruuuutteennn,

Sakke, Ons Emil, Lucky en Pjère

Hey Robbedollies,

Welkom in het nieuwe KSA jaar, we kijken er erg naar uit om jullie 
allemaal beter te leren kennen. Waarschijnlijk kennen jullie ons nog niet, 
aangezien we zelf ook nieuw zijn als leiding. Maar dat weerhoudt ons 
niet om er een knaljaar van te maken.

Dankzij corona hebben wij slechts 2 vergaderingen in de aanbieding voor 
september. dit jaar is anders dan anders, we worden namelijk verdeeld 
in bubbels van 50. Mochten we meer info krijgen over wijzigingen van de 
overheid laten we dit zeker en vast nog weten.

Op 19 september van 14-17u  
vandaag leren we elkaar beter kennen.  We stellen onszelf de vraag: 
“Are you the one for me?” 

 
Kom dus zeker van 14-17 uur naar KSA (onze lokalen bevinden zich 
achter het gildenhuis) om dit gekke jaar samen goed in te zetten. Wie 
nieuw is en nog geen uniform heeft komt best meespelen in kleren die 
vuil mogen worden, al de rest wordt gewoon in uniform verwacht.

26 september: 
Vandaag is het startdag woehoew! Om 11 uur beginnen we onze 
dag met een grote stoet door 
Broechem. We verwachten jullie 
om dit uur aan KSA. Tussendoor 
stoppen we op verschillende 
locaties om knotsgekke activiteiten 
te doen. 

Hopelijk zien we jullie allemaal 
verschijnen. Wij hebben er alvast 
super veel zin in!! 

Jullie nieuwe leiding, 
Joke, Eva en Helena



JIM
Heeeeyyy liefste Jimmers, 
Ja hoor jullie zien het goed, dit jaar zitten jullie met ons opgescheept. 

Jullie zien ons voor de eerste keer verschijnen op jullie grote dag met 
een kleine verrassing. 

Omdat we jullie graag wat beter willen leren kennen, spreken we daar-
na met jullie af op 19 september aan het KSA-lokaal van 14u tot 17u. 
Zorg ervoor dat jullie het kennismakingsboekje goed hebben gelezen, 
want die informatie zou vandaag wel eens van pas kunnen komen. 

Vergeet zeker ook niet volgende vragenlijst beantwoord door te sturen 
naar een van jullie geweldige leidsters! Hopelijk zien we jullie allemaal 
verschijnen!

 - Naam:
 - Bijnaam:
 - GSM-nummer: 
 - Leeftijd:
 - Hoeveelste jaar KSA:
 - Wat studeer je:
 - Hiervoor mag je me altijd wakker maken
 - Grootste misstap:
 - Schijf waarop ik losga:
 - Dit staat nog op mijn bucket-

list:
 - Mijn celebrity crush:
 - Favoriete KSA-herinnering:

Op 26 september staat onze grootse startdag op de planning. Dit jaar 
zal die waarschijnlijk een beetje anders verlopen dan de vorige jaren 
want we moeten in bubbels blijven, maar we maken er sowieso het 
beste van! De exacte uren zullen we jullie nog doorgeven, maar wat er 
die dag allemaal op de planning staat, houden we nog even geheim.

Dan zit september er weeral op voor dit KSA jaar. Hopelijk zien we jul-
lie wel allemaal op deze twee zaterdagen en maken we er samen een 
knallende start van!

XXXXXXX Kato, Julie en Liezelot



KNAPEN
Dag knafkes, na een speciaal maar toch wel onvergetelijk kamp 
wachten we nog in spanning af hoe de eerste maanden zullen ver-
lopen. We kijken er naar uit om er vollenbak in te vliegen. 

Zo kunnen we al enkele zaken meegeven die zullen doorgaan. 

Op 11 september zullen wij een kijkje komen nemen hoe jullie de kracht 
van de heilige geest ontvangen, als trotse leiding zullen wij hiervoor een 
kleine verrassing voorzien.  

19 september kennismakingsdag van 14:00 tot 17:00 is de volgende 
afspraak, vandaag zullen we elkaar wat beter leren kennen door het 
jaar in te zetten met een leuke activiteit in bubbels van 50. Als jullie 
nog vrienden hebben die op zaterdag niet weten wat doen en van wat 
avontuur houden kunnen zij vandaag zeker eens komen proeven van 
het KSA leven. 

26 september gaan we officieel van start. Vandaag gaan we aan heel 
Broechem laten zien dat KSA nog altijd de coolste en beste jeugdbewe-
ging is van heel Broechem en omstreken. Het startdagteam is momen-
teel volop bezig met een voorbereiding van een leuke en onder deze 
omstandigheden zo veilig mogelijke dag van te maken, daarom zullen 
wij jullie hier nog verder over informeren op de site. 

Dit was het dan voor september. 
Wij kijken er alvast naar uit om jullie 
te ontmoeten.                                                    

Dikke knuffels jullie leiding.

Maxime, Arthur, Jasper, Matthijs

SIM
Hey hoi halloooo liefste Simmers,

Het is eindelijk weer tijd voor KSA!!!

September zal er een beetje anders uitzien dan normaal wegens 
(surprise) … corona. We mogen bijeenkomsten met meer dan 50 
personen niet organiseren, waardoor we dus gebruik zullen maken 
van meerdere terreinen. Waar jullie wanneer moeten zijn, zullen we 
aan jullie laten weten via een what’s app groepje, dat begin september 
aangemaakt zal worden. 

We beginnen het KSA-jaar 2020-2021 op 19 september met onze 
traditionele kennismakingsvergadering. Jullie kennen elkaar ongetwijfeld 
al zeer goed, maar ook wij willen jullie goed leren kennen, te weten 
komen waar jullie zoal jullie tijd insteken, wat jullie dit jaar zeker en vast 
graag zouden willen doen, … 

We zien jullie graag verschijnen van 14:00 tot 17:00 uur.

De week daarop (26 september) is het tijd voor de startdag. We zijn 
volop bezig om het coronaproof te kunnen laten doorgaan. Meer info 
volgt eveneens later nog! 

Als jullie er ook zoveel zin in hebben als ons, wordt het ongetwijfeld een 
knaljaar! 

Dikke kussen en tot snel, 

Lore, Leen D en Leen S 



JONG-HERNIEUWERS
Hey Jong-Hernieuwertjes, in September knallen we naar jaarlijkse ge-
woonte ons KSA-jaar in gang. Dit jaar hebben jullie niet 1,2,3 maar 4 
TOPleiders. Da belooft een waanzinnig, ongezien, maf jaar te worden. 
Allee genoeg gezeverd, de activiteiten voor deze maand:

Zaterdag 19/09 van 14u tot 17u: Wie zedde gelle eigenlijk? Da gaan 
we vandaag te weten komen tijdens de KENNISMAKINGSVERGADE-
RING. We verwachten al onze JH’ers schoon optijd, zoda we om 17u 
een antwoord kunnen geven op onze vraag van in het begin.

Zaterdag 26/09 van 10u tot …: De vergadering der vergaderingen, het 
hoogtepunt der hoogtepunten,… is al gelijk de tweede activiteit van het 
jaar: de STARTDAG. Vandaag beginnen we er naar jaarlijkse gewoon-
te goe vroeg aan, dus uitslapen zal er ni inzitten vandaag. Naast mooi 
weer hopen we ook vandaag al jullie knappe kopkes terug op KSA zien 
te verschijnen. 

Ziezo dit was het al voor deze maand… kort maar krachtig. We hebben 
der alvast zin in, hopelijk gullie ook. Tot snel brooooooo’s

Xxx

Jullie leiders



26/09 de startdag

Uiteraard is de startdag dit jaar ook weer een belangrijk moment voor de 
ksa. Het zal dankzij de omstandigheden wederom een speciale editie 
worden. Een reden te meer om allemaal aanwezig te zijn, zodat er sa-
men een veilige maar zeker een goeie startdag van kunnen maken. De 
exacte informatie staat op de site en wordt nog op facebook geplaatst.

Verder gaan wij binnenkort een whatsapp aanmaken met de leden, wij 
gaan er vanuit dat jullie zelf tegen de ouders kunnen zeggen wat wij 
jullie doorgeven. Zo kweek je al een beetje verantwoordelijkheid hé. We 
maken er samen het beste van in deze tijden.

Lets go Boys.

Jorn Kobe naaD

HERNIEUWERS
Beste hernieuwers,

Na een aparte maar toch zeker geweldige editie van ons kamp is er 
weer een nieuw jaar aangebroken. Tegen alle verwachtingen in is jullie 
leidingsploeg dit jaar NOG knapper dan vorig jaar??!! De omstandighe-
den zijn niet optimaal maar we zouden de ksa van broechem niet zijn als 
we daar niks op zouden vinden. Over de exacte gang van zaken zal er 
nog voldoende gecommuniceerd worden. Onze taak bestaat er vooral 
uit om van jullie (voor) laatste jaar een legendarisch jaar te maken. Ook 
zullen wij jullie klaarstomen om volgend jaar de fakkel over te nemen 
van stoppende leiders. Wij gaan nog een laatste keer de kleine kleuters 
in jullie boven en volledig evolueren tot bijna leider.

Wij zijn er alvast helemaal klaar voor.

Groetjes jullie leiders 

Danio, Snorn en eboK

19/09 van 14u-17u kennismakingsvergadering

Zorg dat jullie allemaal aanwezig zijn op onze kennismakingsvergade-
ring, vandaag staat volledig in een speciaal thema (dit zal nog worden 
doorgegeven). Als jullie nog vrien-
den of vriendinnetjes hebben die 
nog rap de ksa willen bijtreden 
om volgend mee leiding te worden 
mogen jullie die zeker meenemen. 
Vandaag kunnen jullie al voor de 
eerste keer bewijzen dat jullie de 
beste groep van de KSA zijn 



HELPENDE OUDERS
Onze jeugdbeweging draait volledig op vrijwillige krachten. Daar-
om 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! 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,
Johanna Janssens, Bo Duerinck of Maarten Notelteirs

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. 

GEGEVENS OUDERS



OP NAAR 
HET VOLGENDE 

AVONTUUR


