Beste KSA’ers,
Na 2 fantastische kampen en een zalige sneukeltoer (bedankt om zo talrijk en
enthousiast aanwezig te zijn!), kunnen we ons weer volledig smijten in een volledig
werkjaar! Joepie!
Dit jaar hebben we het genoegen om maar liefst 13 mensen te mogen verwelkomen
in onze leidingsploeg! Anton, Warre, Karsten, Noor, Zaza, Anaïs, Eline, Pieter-Jan,
Bert, Torre, Klee, Titus en Tuur komen na hun jarenlange ervaring als KSA-lid de
leidingsploeg versterken! We zijn er zeker van dat ze allen een enorme meerwaarde
voor ons team zullen zijn.
Helaas moeten we dit jaar ook afscheid nemen van een heleboel leiding. Lien,
Jasmine, Emiel, Sander, Lisa, Ruben, Hannes, Benjamin en Eline verlaten dit jaar de
leiding, en of ze zullen gemist worden! Alvast een dikke merci vanuit de gehele
leidingsploeg voor hun geweldige inzet de voorbije jaren.
Het nieuwe jaar brengt natuurlijk weer een pak speciale data mee, dus haal jullie
agenda maar al boven:
Traditioneel beginnen we met onze kalenderverkoop, zaterdag 17 september,
waarbij we doorheen Aalter en omstreken onze prachtige kalenders verkopen. (Meer
info op www.ksa-aalter.be)
Officieel het werkjaar aftrappen doen we met onze startdag, zaterdag 24 september
om 14u op de Sjelter.
De week erna, zaterdag 1 oktober om 17u15, kunnen we terugblikken op het kamp
en het voorbije werkjaar met onze diavoorstelling. Er zitten alvast enkele pareltjes
tussen!
Sinterklaas komt langs op zaterdag 3 december: wie braaf is krijgt lekkers, wie stout
is de roe… Een verwittigd KSA-er is er 2 waard!
Afsluiten dit jaar doen we natuurlijk met het kamp, dit jaar terug met alle leden
samen, voor de kabouters en sloebers van 20 juli tot en met 26 juli en voor de
oudere groepen van 20 juli tot en met 30 juli.
Stevige KSA-groeten,
Jullie hoofdleiding dit werkjaar
Elien en Matthias
Wist je dat…
... Karen volgend semester 3 maanden in Engeland zal vertoeven?
… sneukeltoer dit jaar weer een groot succes was?
… Sarah en Marie op kot gaan in Gent?
… Alexandra Kortrijk vaarwel zegt en haar studies verderzet in Leuven?
… we Hannes willen bedanken voor zijn 2 jaar als hoofdleiding?
… en natuurlijk mogen we de kampleiding van dit jaar (Karen, Alexandra, Anke en
Zoë) niet vergeten!

KSA Aalter, wat is dat?
De KSA Aalter is een enthousiaste, eigenzinnige en creatieve jeugdbeweging.
We organiseren elke zaterdag van 14u tot 17u activiteiten voor jongeren van
6 tot 16 jaar. Dit doen we in ons eigen lokaal: “De Sjelter”(Sportlaan 87). Meer
informatie over onze toffe jeugdbeweging vind je op onze website: www.ksaaalter.be

Wil jij je ook inschrijven in de KSA?
KSA Aalter verwelkomt alle geïnteresseerde kinderen en jongeren bij de start
van elk werkjaar op de Startdag (24 september). Ook op de eerstvolgende
activiteit na Startdag en op Vriendjesdag (29 oktober) kunnen nieuwsgierigen
gratis komen proberen.
Voor alle andere activiteiten moet je ingeschreven zijn als lid van KSA Aalter.
Inschrijven kan enkel in het begin van het werkjaar. Dat doe je door het
inschrijvingsformulier in te vullen bij de inschrijvingsstand aan onze lokalen
en

het

inschrijvingsgeld

(€30/jaar/lid)

over

te

schrijven

op

het

rekeningnummer 442-6613961-46. Dit doe je best zo snel mogelijk. Als je
ingeschreven bent, ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke
aansprakelijkheid en rechtsbijstand (meer uitleg hierover op de site).
Eens ingeschreven in de KSA hebben we natuurlijk niet liever dan dat je in
uniform naar zoveel mogelijk activiteiten probeert te komen. Tips over je
uniform vind je op onze site.
We delen onze KSA’ers op in leeftijdsgroepen:
Kabouters: 1e en 2e leerjaar (kabouters@ksa-aalter.be)
Sloebers: 3e en 4e leerjaar (sloebers@ksa-aalter.be)
Tieners: 5e en 6e leerjaar (tieners@ksa-aalter.be)
Jim: 1e en 2e middelbaar (jim@ksa-aalter.be)
Sim: 3e en 4e middelbaar (sim@ksa-aalter.be)
Kim: 5e middelbaar (kim@ksa-aalter.be)

Uniform
Elke trotse KSA’er draagt graag zijn/haar uniform! Dat uniform bestaat bij de
kabouters en sloebers uit een KSA T-shirt met rood sjaaltje en bij de tieners,
jimmers, simmers en kimmers uit een KSA hemd met rood sjaaltje. We
vragen dan ook dit uniform elke activiteit te dragen. Onze KSA-winkel is
enkel open bij de start van het werkjaar, voor meer informatie over het
uniform raadpleeg onze website www.ksa-aalter.be.

Weekend
Elke leeftijdsgroep gaat 1 keer per werkjaar op weekend in een jeugdlokaal in
Vlaanderen. We vertrekken de vrijdagavond en komen de zondagmiddag
terug van een weekend vol toffe activiteiten. Inschrijving en betaling voor het
weekend gebeuren voordien bij de leiding. De weekenddata worden
meegedeeld via het boekje.

Kamp
Het kamp is de kers op de werkjaartaart! Zo'n kamp duurt 6 dagen voor
kabouters en sloebers en 10 dagen voor tieners, jim, sim en kim. Op kamp
kunnen enkel ingeschreven leden mee, iemand inschrijven enkel voor het
zomerkamp kan dus niet. De leiding komt in de zomervakantie eens langs
met de nodige info om iedere KSA'er apart in te schrijven. De betaling van
het kamp gebeurt vooraf via een overschrijving. We verwachten van de leden
die meegaan op kamp dat ze ook vrij frequent aanwezig waren op de
activiteiten tijdens het jaar, zodat wij hen goed kennen en zij de KSA Aalter
goed kennen.

Vragen en opmerkingen
Voor al je vragen en opmerkingen kan je terecht bij de hoofdleiding
(hoofdleiding@ksa-aalter.be). Wij zijn vragende partij om onze werking te
evalueren. Enkel zo kunnen we onze werking bijsturen waar nodig, dus alle
feedback van jullie is zeker welkom!

Mutualiteitsformulieren
Vraag eens na bij u mutualiteit voor een tegemoetkoming van het lidgeld.
Een deel van het lidgeld kan u immers recupereren. U kan deze formulieren
bij ons binnen brengen gedurende de maand oktober.

Inschrijving
Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro en dient gestort te worden op het
rekeningnummer 442-6613961-46 met duidelijke vermelding van de naam
en groep van het kind. De inschrijving is pas rond na het ondertekenen van
het

inschrijvingsformulier

en

na

3

dagen

na

het

betalen

van

het

inschrijvingsgeld. Startdag en de 2 zaterdagen daarna zijn gratis en hierbij is
iedereen ook verzekerd. Ideaal om dan eens te komen proberen.

Komende activiteiten
Zaterdag 17 september Kalenderverkoop
Deze activiteit gaat door in de groepen van vorig
jaar. Kabouters en Sloebers worden om 14u
verwacht. Kabouters aan de Kadans, Sloebers aan de
Smulboetiek. Tieners, Jim, Sim en Kim worden
verwacht om 9u30 met fiets en lunchpakket. Tieners
aan Delhaize, Jim op de Sjelter, Sim aan de kerk van
Bellem en Kim in Aalter-Brug.
Zaterdag 24 september Startdag
Nieuwe kindjes, nieuwe leiding en een nieuw
jaarthema! Je mag je verwachten aan een knaller van
een activiteit en die gaat door van 14u tot 17u op de
Sjelter. Nodig zeker en vast al je vriendjes en
vriendinnetjes uit om eens te komen proberen!
Zaterdag 1 oktober

Diavoorstelling
Deze start meteen na de activiteit om 17u15. U kunt
uw KSA’ers bewonderen op heel wat foto’s van het
vorige werkjaar en vooral van op de twee kampen.

Zaterdag 29 oktober

Vriendjesdag
Op deze dag mag je al je vriendjes gratis meenemen
naar de KSA zodat ook zij zien hoe tof de KSA wel
niet is! Trommel dus al je klasgenootjes op en wie
weet worden ook zij echte KSA’ers?

Hoofdleiding
Matthias De Groote en Elien Van Nevel zijn de uitverkorenen van dit
werkjaar. Zij zullen gedurende heel het werkjaar paraat staan om onze
befaamde KSA Aalter in goede banen te leiden. Zowel ouders, kindjes als
leiding kunnen steeds bij hen terecht. Met hen wordt het gegarandeerd een
fantastisch jaar!

Leidingsvoorstelling
KABOUTERS
Karen Van den Broecke
Deze enthousiaste dame begint dit jaar aan haar 4de jaar leiding.
Haar aanstekelijke lach maakt gegarandeerd je dag. Ook al zal
ze er 3 maanden niet zijn, de rest van het jaar maakt ze reuze
fijn. Hou jullie klaar want dit wordt opnieuw een fantastisch jaar.

Noor Van der Vennet
Noor is 1 van de nieuwe leiding maar zeker niet 1 van de
minste. Deze jonge blonde madam heeft al jaren lang KSAervaring en je kan ze een echte KSA-madam noemen. De
kabouters zullen zich door haar lach en enthousiasme geen
seconde vervelen. Dus kabouters hou jullie maar klaar voor
deze straffe madam.

Eline Maeyens
Deze lieve meid is soms een beetje teruggetrokken, maar in de
KSA bloeit ze helemaal open. Ze helpt iedereen uit de nood en
opgeven staat niet in haar woordenboek. Eline is vrolijk en
opgewekt meisje die niet kan wachten om er samen met jullie
en haar medeleiding een spetterend jaar van te maken!

Chanel Holderick
Deze goedlachse meid kon maar niet genoeg krijgen van de
allerkleinsten. In haar 2e jaar als leiding zal ze haar
enthousiasme en creativiteit opnieuw met de jongste groep
delen. Kabouters hou jullie klaar voor een spetterend jaar!

Jolien Boudin
Liefste kabouters maak jullie maar klaar want met Jolien wordt
het een top jaar! Voor haar tweede jaar als leiding koos ze
ervoor om terug kabouters te geven. Dus begin jullie benen
maar al in te smeren want met Jolien zul je zeker een dansje
placeren!

Klee Schamp
Klee dat is een toffe pee. Met zijn lange haren, kan je hem
alles vragen. Hij staat voor iedereen klaar, al is hij soms wat
raar. Kabouters maak jullie klaar voor een spetterend jaar.

Titus Smessaert
Titus, er al bij vanaf het 1e leerjaar, begint nu na 11 jaar lid
eindelijk waar hij als klein kaboutertje alleen maar van kon
dromen! Als drummer is hij energiek, maar aan creativiteit
ontbreekt hij ook niet. Studeert humane wetenschappen en
weet ook goed onder de mensen te komen. Dit jaar zal ook
hij de leider zijn van wie de volgende generatie kabouters
zullen dromen!

Mathias Vandepitte
Deze,enthousiaste dansende kerel zit al van de kabouters in
de ksa! Dus hij weet er wel wat van, hij is ook nog is een
groots zwemmer die het nog ver kan schoppen met zijn
hobby. En vergeet niet zijn geniale kant want als opleiding
kiest deze kerel voor burgerlijk ingenieur architect! Sloebers
maak jullie klaar voor een vent met talent!

SLOEBERS
Zaza Schamp
Deze kersverse leiding begint dit jaar aan haar laatste jaar latijntalen. Als je haar niet op de KSA terug vind, kan je de locale
podia afschuimen op zoek naar haar band Kornerov. Liefste
mama’s en papa’s, maak jullie geen zorgen, want deze lieve
schat zal heel goed voor jullie (b)engeltjes zorgen.

Anaïs Kabore
Geen gebrek aan plezier en vertier met Anaïs! Zij begint vol
enthousiasme haar eerste jaar leiding aan de sloebers, en dat
zullen ze geweten hebben! Dit zonnestraaltje van dienst zal de
sloebers dit jaar altijd weten op te vrolijken met haar permanente
lach en burkinese dansmoves.

Karsten Maes
Deze jonge man sterk en stoer, maar toch zeer lief voor klein en
groot. Weet zich te amuseren en weet wanneer het serieus moet.
Hij geeft leiding aan de sloebers perfecte leeftijd, want al zeer
geoefend met zijn kleine zus! Houdt van sport en metal, een
combo die zal zorgen voor een top leiding!

Warre De Gussem
Met zijn ervaring uit de speelpleinwerking zal het hem niet veel
moeite kosten om jullie gedurende het hele jaar met super toffe
activiteiten te amuseren. Het is misschien maar een klein manneke,
maar pas op, deze humoristische diehard is er helemaal klaar voor
om jullie een jaar vol plezier te bezorgen!

Marie Vermeire
Haar ken je wel, altijd goed in haar vel! Soms noemen ze haar ‘de
vlinder’, het is dan ook een echte vriendjesbinder! Enthousiast elke
dag, ben ik blij dat ik met haar leiding geven mag! Zij zal ervoor
zorgen dat de sloebers onder controle zijn, ook al hebben ze zo
veel pijn.

Elke Van den Broecke
Elke zal met haar enthousiasme & creativiteit alle
sloeberhartjes veroveren! Ze is niet alleen een ster in leiding
geven, ook dans en toneel zijn haar ding. Bovendien heeft zo
ook een super stoere kant, sjorren en tenten opzetten kan ze
als geen ander. Om dit alles kort samen te vatten: met Elke
als leiding, zal je je geen second vervelen!

Kevin Callant
Deze vrolijke jongeman is niet enkel onze fotograaf van dienst,
hij kan ook taarten en broden bakken als de beste. Na twee jaar
tieners, stort hij zich dit jaar weer op de sloebers en met wat
een enthousiasme! Sloebers, hou jullie maar al vast, want Kevin
komt eraan!

Elien Van Nevel
Opgepast sloebers, deze knappe en intelligente jongedame start
aan haar 7de jaar leiding en is dit jaar ook hoofdleiding. Elien
kent elk aspect van het leiding geven en weet dus alles om van
jullie zaterdagnamiddag een top namiddag te maken.

TIENERS
Daphne Van Deputte
Dapper, Altijd tevreden, Positiviteit straalt van haar af, Handige
hariette, Nog nooit eerder geziene schoonheid, Energiek...
Tieners, deze felle dame zal dit jaar jullie harten stelen. Ze mag
dan wel klein en fijn zijn maar ze heeft een hart zo groot als het
maar zijn kan! Het jaar wordt toppie met haar erbij!

Charlotte van Acker
Deze toffe meid zal dit jaar de tieners een onvergetelijk jaar
bezorgen! Haar specialiteiten? Zotte activiteiten, toffe babbels en
een oneindige slappe lach! Één ding is zeker, met Charlotte als
leidster wordt elke zaterdag een groot feest.

Anton Scheir
Hij is nieuw, hij is grappig en hij is slim. Anton is de perfecte
mix die de tieners zeker en vast zullen smaken. Hij is een
KSA’er in hart en ziel die zich volledig smijt voor de KSA en zal
er dan ook alles aan doen om als kersverse leiding de tieners
een fantastisch jaar te bezorgen! Tieners, hou jullie vast, want
Anton is een topgast!

Tuur Vermeire
Met de combinatie van vurig enthousiasme en volledige
toewijding zal leider Tuur de tieners de ultieme KSA-ervaring
bezorgen. Met geheven hoofd zal hij keer op keer door de
heetste vuren gaan om zijn leden te voorzien van een
topactiviteit. Dus tieners, willen jullie er dit jaar een
ongelooflijk leuk avontuur van maken? Dan ben je bij Tuur
aan het juiste adres!

Torre Van de Walle
Tieners, ooit al eens van de woorden 'rock' of 'metal'
gehoord? Geen probleem, want deze trouwe festivalganger
en kersverse leiding zal jullie met veel plezier alle hoeken
van zijn playlist laten horen! Na al zijn jaren als lid, is hij nu
helemaal klaar om zijn enthousiaste vibes op jullie af te
sturen!

Jeroen Van de Voorde
Waar rook is, daar is er vuur! Jeroen, één van de personen met
de meeste ervaring in de KSA is in staat om elk brandje te
blussen, hij staat altijd paraat voor zijn leden en medeleiding
en zal altijd helpen waar het nodig is.

Bert Gevaert
Bert is een enthousiaste jongen die vanuit de kim klaarstaat om
de leidingsploeg te vervoegen. Deze sportieveling zal zijn
energie zeker en vast kunnen benutten bij de tieners. Dit jaar
gaat hij zich volledig geven om de leden en leiding te
entertainen.

Pieter jan Debrabandere
Pieter Jan is een zeer goede leiding die niet alleen een
kindervriend is, maar ook zeer verantwoordelijk en
gemotiveerd.

JIM
Zoë Loontiens
Zoë is een enthousiaste jongedame die haar 2de jaar leiding
aanvat. Naast leidinggeven de KSA, leeft Zoë zich ook uit in het
jeugdwerk: een ervaring die zeker en vast van pas komt bij het
leidinggeven! Jimmers, maak jullie klaar voor een superjaar !

Bert De Gersem
Jimmers, hou jullie vast want Bert zal er samen met jullie een jaar
vol muziek, gelach en plezier van maken. Deze goedlachse jongen
begint aan zijn derde jaar als leiding waardoor het niet meer mis
kan gaan.

Simon de Gussem
Deze enthousiaste jongen vliegt zijn 2e jaar leiding binnen. Dit
jaar staat hij klaar om de jimmers echte peten en peetwijven te
maken. Hou je maar vast jimmers, dit jaar wordt spetterend met
deze gast!

Anneleen wouters
Dit fantastische lid van de leiding bruist van energie en goede
ideeën. Ook is ze er altijd als de kippen bij om een handje te
helpen waar nodig. En net zoals vorig jaar staat ze ook nu weer
klaar om de leden met groot enthousiasme een geweldig KSAjaar te bezorgen.

Matthias De Groote
Dit jaar krijgen de jimmers de eer om van Matthias zijn
leidingskunsten te genieten! Niet alleen is Matthias een
toffe peer waarmee je eens kunt grappen en grollen,
daarnaast is hij ook nog een gevaarlijke karateka die je in
een vingerknip op de grond smijt. Maar wees niet getreurd:
doorheen het jaar zal Matthias jullie ongetwijfeld een paar
zelfverdedigingstechnieken aanleren. Dus strop jullie
mouwen alvast al op.

Wannes Sucaet
Deze jongeman zal dit jaar de jimmers met veel plezier
entertainen. Hij is niet enkel slim, grappig en sociaal, hij zit vol
van inspiratie om er een spetterend jaar van te maken. Jimmers
zijn jullie klaar voor deze stoere bink?

SIM
Arnout Van Nevel
Arnout, ook dit is één van de stoere binken van de KSA, maar
niet alleen een stoere bink ook een goedlachse jongen die altijd
klaarstaat voor iedereen. Simmers, jullie zullen een super jaar
hebben met hem en zullen nog versteld staan van zijn vette
dansmoves.

Marisha Kestremond
Beste Simmers, pas maar op want met Marisha wordt het
zeker top. In haar derde jaar gaat ze met de Sim voor een
nieuwe uitdaging maar dat is geen probleem voor deze
enthousiaste leiding. Ik hou het hier best kort, want ik ben
zeker dat het super wordt.

Sarah Fransoo
Simmers hou jullie maar klaar voor een spetterend
jaar met Sarah. Zij is helemaal klaar om jullie een
jaar te geven waar jullie later nog over zullen
praten. Met haar 2 jaar ervaring als leiding is zij de
perfecte kandidate om jullie een onvergetelijk jaar
te bezorgen.
Tim Maiheu
Dit is Tim, na twee jaar eindelijk leiding van de sim! Met zijn
prachtige ideeën en grote inzet, bezorgt hij samen met zijn
top medeleiding de simmers sowieso machtig veel pret. En
buiten creatief is hij ook nog eens slim. Dus simmers, we
vliegen er dit jaar goed in!

Brecht sucaet
Deze enthousiaste leiding weet van wanten en zal dit jaar weer
zijn beste kanten boven halen. Met zijn 4de jaar leiding weet
Brecht je altijd weer te verbazen. Simmers hou jullie vast, want
Brecht staat klaar om er weer een spetterend jaar van te
maken!

KIM
Evi Lievens
Met haar 4de jaar als leiding is Evi voor de leden al lang niet
meer onbekend. Dit jaar volgt de kim haar nieuwe uitdaging en
zij ziet het alvast helemaal zitten! Met haar chemische skills
zal zij dit jaar de perfecte formule vormen om dit jaar een top
jaar te maken.

Anke Callant
Deze goedlachse jonge dame begint aan haar vierde jaar als
leiding. Na 3 jaar als een echte ‘kaboutermama’ had ze zin in
iets helemaal anders. Van kabouterleiding tot kimleiding, een
grote sprong die ze wou wagen. Wees niet bang lieve kimmers,
want Anke zal jullie verbazen met haar grote bron van
creativiteit.

Thieme Crommelinck
Deze handige Harry zal de kim verbazen! Deze ras-ksa’er heeft
het namelijk allemaal: het is een crème van een vent, altijd
present en immer content. Zijn enthousiasme is niet te temmen,
dit wordt gegarandeerd een leutig jaar!

Alexandra Verhaeghe
Alexandra begint aan haar 4e jaar als leiding en is helemaal klaar
om de Kimmers een spetterend jaar te bezorgen. De advocate in
spé zal zeer leuke en uitdagende activiteiten voorzien.

Vriendjesdag
Op vriendjesdag mogen alle leden hun vriendjes uitnodigen om ook eens
mee te spelen tijdens één van onze fantastische activiteiten!
Vul onderstaande briefjes in en geef het af aan al je vrienden! Samen is KSA
echt dolle pret!

Ik ……………………………… nodig ………………………………… uit
om op zaterdag 29 oktober 2016 een
namiddag mee te komen spelen in mijn
jeugdbeweging KSA Aalter (Sportlaan 87).
De activiteit gaat door van 14u tot 17u.
Tot dan!
Ik ……………………………… nodig ………………………………… uit
om op zaterdag 29 oktober 2016 een
namiddag mee te komen spelen in mijn
jeugdbeweging KSA Aalter (Sportlaan 87).
De activiteit gaat door van 14u tot 17u.
Tot dan!
Ik ……………………………… nodig ………………………………… uit
om op zaterdag 29 oktober 2016 een
namiddag mee te komen spelen in mijn
jeugdbeweging KSA Aalter (Sportlaan 87).
De activiteit gaat door van 14u tot 17u.
Tot dan!

Babysitten
Heel wat leiding is bereid om op jullie kleine spruit(en) te passen, ook buiten
de KSA uren.

Evi Lievens 0475 66 77 98
Zoë Loontiens 0478937559
Thieme Crommelinck 0472101187
Simon de Gussem 0495574827
Anton Scheir 0479746986
Marie Vermeire 0472302488
Noor Van der Vennet 0491489752
Daphne Van Deputte 0498125473
Elke Van den Broecke 0471293449
Mathias Vandepitte 0472010350
Wannes Sucaet 0478174942
Brecht Sucaet 0475384369
Wij zijn niet beschikbaar op zaterdag!

Spelletjes

