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Beste KSA’ers

Het schooljaar is alweer volop bezig. Jullie zijn terug gewoon om in de week vroeg
op te staan voor school, ’s avonds huiswerk te maken… Toch voelen wij ook dat
het schooljaar nog niet compleet is: de KSA moet nog beginnen! Na een geslaagd
klein en groot kamp en een succesvolle Sneukeltoer staat de leiding al te popelen
om het nieuwe werkjaar te starten!
Dit nieuwe werkjaar trappen we af met maar liefst 11 nieuwe leiding! Briek,
Haçko, Merel, Milan, Nelle, Nette, Nore, Remi, Roos, Thomas en Tibo zullen onze
enthousiaste leidingsgroep versterken en zijn al razend benieuwd naar alle gekke
avonturen die ze zullen beleven met de leden.
Helaas nemen we dit jaar ook afscheid van 4 leiding die de KSA met een gerust
geweten overlaten aan ons. Bedankt aan Leni, Mathies, Noor en Sien voor jullie
jarenlange inzet!
Naast onze activiteiten die elke zaterdag doorgaan van 14u tot 17u op de Sjelter
zullen we uiteraard ook enkele van onze vaste evenementen organiseren.
Snoepverkoop, Diavoorstelling, Quiz, NEF en Zomerfeest staan weer op de
planning.
Wij nodigen jullie alvast van harte uit op 24 september voor onze Startdag en op 1
oktober voor Diavoorstelling.

Vele KSA-groeten
Jullie nieuwe hoofdleiding
Warre en Jonas

KSA Aalter, wat is dat?
KSA Aalter is een enthousiaste, eigenzinnige en creatieve jeugdbeweging. We
organiseren elke zaterdag van 14u tot 17u activiteiten voor jongeren van 5 tot 16
jaar. Dit doen we op ons eigen terrein: De Sjelter (Sportlaan 87).
Meer informatie over onze jeugdbeweging vind je op onze website: ksa-aalter.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 drie eerstvolgende
activiteiten na startdag 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 (€35/jaar/lid) over te schrijven op het
rekeningnummer BE33 4426 6139 6146.
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).
Eenmaal 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 en in het winkeltje bij ons op de Sjelter.
We delen onze KSA’ers op in leeftijdsgroepen:
Pagadders: 3e kleuterklas (pagadders@ksa-aalter.be)
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
Pagadders, 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 kunt u
terecht op onze website.

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; verdere details worden via
mail gecommuniceerd.

Kamp
Het kamp is de kers op de werkjaartaart! Zo'n kamp duurt 5 dagen voor de
Pagadders, 7 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 onze KSA 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!

Hoofdleiding
Warre Quintyn en Jonas Vandepitte 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!

Inschrijving
Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 euro en dient gestort te worden op het
rekeningnummer BE33 4426 6139 6146 met duidelijke vermelding van de naam
en groep van het kind.
De inschrijving is pas rond na het ondertekenen van het inschrijvingsformulier
en 3 dagen na het betalen van het inschrijvingsgeld.
Startdag en de drie zaterdagen daarna zijn gratis en hierbij is iedereen ook
verzekerd. Ideaal om dan eens te komen proberen.

Komende activiteiten
Zaterdag 17 september

Snoepverkoop

Deze activiteit gaat door in de groepen van vorig jaar.
De praktische info wordt nog gecommuniceerd via mail.
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

Na de gewoonlijke middagactiviteit blikken we samen terug op het vorige
werkjaar met een hapje en een drankje.

Leidingsvoorstelling
PAGADDERS
Senne Quintyn
Lieve Pagadders, zijn jullie klaar voor jullie
nieuwe leiding Senne? Hij kan niet wachten om
met jullie allerlei activiteiten te spelen. Senne
is een heel energieke jongen waar jullie altijd
veel plezier mee gaan hebben. Hij zal jullie
voorbereiden op de rest van jullie KSA-carrière.
Zet jullie schoentjes maar al klaar!

Nelle Vlieghe
Nelle is een zeer getalenteerde dame met een
klasse voor stijl. Moest je vragen hebben kan je
steeds terecht bij haar voor een goede outfit
en alsook voor zeer leuke, toffe activiteiten.
Deze jonge vrouw heeft een oog voor
problemen en is geweldig in problemen
oplossen. Pagadders, houd je maar vast, deze
vrouw komt binnen als een knaller en heeft er
zin in!

Nore De Gussem
Aan ambiance zal het bij de Pagadders niet
ontbreken want Nore is een echte sfeermaakster!
Deze vrolijke spring-in-het-veld zal het zeker niet
laten om een dansje te placeren. Bovendien is ze
ook lief en zorgzaam. Haar achternaam is jullie
misschien niet onbekend want ze treedt in de
voetsporen van haar broers. Ook naast de KSA is ze
nog een bezige bij. Pagadders, maak jullie alvast
klaar voor een spetterend jaar!

Laïs Rodts
Beste Pagaddertjes, hou jullie maar vast aan de
takken van de bomen want met Laïs als leiding
zullen jullie nooit plezier tekortkomen! Deze
hippe jongedame staat klaar om jullie de
grappigste en leukste verhalen te vertellen en
jullie de mooiste momenten te laten beleven.
Ze is niet alleen super avontuurlijk, maar zal
ook haar beste mama trucs naar boven halen
om zo goed mogelijk voor jullie te zorgen! Maak jullie maar al klaar voor
het allerbeste jaar!

Ella Neirinck
Liefste Pagadders, maak je maar klaar want dit
wordt een topjaar! Het is misschien jullie eerste
jaartje in de KSA, maar met Ella haar drie jaar
ervaring zal ze jullie opleiden tot waardige
KSA'ers. Bij deze topdame zullen jullie altijd
terecht kunnen voor een dikke knuffel of een
goeie babbel, dus hou je zeker niet in, ze heeft
er alvast héél veel zin in. Jullie ook?

KABOUTERS
Sofie Verhoeven
Dag liefste Kabouters, ik stel jullie voor aan de
enige echte Sofie! Deze muzikale en goedlachse
dame zal zich dit jaar met heel haar hart
ontfermen over jullie. Bereid je maar voor op
zaterdagnamiddagen gevuld met de meest
avontuurlijke activiteiten, gezellige gesprekken
en maffe mopjes want Sofie tovert een glimlach
op ieders gezicht!

Remi Goossens
Lieve Kabouters, vrees niet! Deze kersverse
leiding verslaat voor jullie elk groot beest! Zelfs
als dat beest een probleempje groot of klein
blijkt te zijn, krijgt Remi ze wel klein. Met zijn
stoere uitstraling en zijn gouden hart, zal hij
zich dit jaar helemaal smijten vanaf de start.
Deze sterke jongeman tilt jullie zorgen met
veel gemak op en maakt elke week opnieuw de
activiteiten top. Zoals je ziet is Remi een leiding om van te dromen, dus
Kabouters, nog een extra reden om dit jaar naar alle activiteiten te komen!

Luka Steyaert
Onze Loekaa, hij zal dit jaar zorgen voor een
onvergetelijk jaar voor de Kabouters. Zijn
enthousiasme zorgt voor een lach op ieders
gezicht en hij staat elke week weer klaar met
een top activiteit. Kabouters, hou jullie maar
vast voor een zeer plezant KSA-jaar.

Ferre Mus
Ferre Mus, aka de muis. Deze jongen zit
weer boordevol energie en goesting om
terug te keren naar de lieftallige leden van
de KSA. Voor deze roste muis is geen klus te
groot of kind te klein, daarom is hij enorm
enthousiast om dit jaar leiding te geven aan
de Kabouters!!

Janne Lievens
Zorgzaam, lief en verantwoordelijk. Drie
kwaliteiten om voor elke Kabouter telkens
weer van een zaterdag de tofste dag van de
week te maken. Als vijfde jaar leiding weet ze
dan ook hoe ze de leden moet entertainen en
staat ze steeds met open armen klaar om voor
iedereen te zorgen. Met Janne wordt dit
werkjaar dus een ware topper.

Briek Lievens
Briek, u kan hem herkennen aan zijn lange
gestalte, met zijn kenmerkende muts bij slecht
weer of hoedje bij (heel) mooi weer, gouden
ketting, charmante glimlach en goedlachsheid.
Zijn carrière als leiding start bij de Kabouters.
Hij is beresterk, poeslief en apetrots dat hij
hen dit jaar elke zaterdag mag plezieren. Met
zijn droge humor en zorgzaamheid wordt het
voor hen ongetwijfeld een geweldig jaar!

Elisabeth Gevaert
Deze vrolijke jongedame komt ons dit jaar
helaas maar een tijdje vergezellen. De eerste
zes maanden gaat zij op avontuur in New York.
Ze zal daar ongetwijfeld een hoop ervaring
opdoen en de leukste avonturen beleven. Het
is immers een zotte dame, altijd vrolijk en
goedgezind. Ze houdt van dansen en muziek,
dus de Kabouters zullen vast getrakteerd
worden op leuke feestjes. We zullen haar missen in het begin, maar ze zal
zich ongetwijfeld dubbel laten gelden eens ze terug is. En daar kijken we
nu al naar uit!

Roos Neirinck
Dames en heren, appelen en peren. Iedere week
opnieuw zal ze jullie op een geweldige activiteit
trakteren. Met haar tekenkunsten en vele andere
talenten, helpt ze jullie ook met het opzetten van
jullie tenten. Elke week is ze er weer, want zonder
Roos is er geen sfeer!

SLOEBERS
Geike Van Deputte
Dag liefste Sloebers, ontmoet Geike. Deze
rasechte KSA’er weet hoe leuke activiteiten er
uit zien. Met haar aanstekelijke lach en
eindeloze energie wordt elke zaterdag een
feestje. Maak jullie maar klaar, Sloebers, voor
een super tof jaar want Geike staat al te
popelen!

Zoë Vermeire
Liefste Sloebers, kennen jullie Zoë al? Deze
tweedejaars leiding en zotte dame staat alvast
te popelen om jullie leiding te geven. Ze is een
vrolijke meid die de leukste en meest originele
activiteiten kan bedenken. Boordevol energie
tovert ze jullie om tot echte avonturiers.
Warm jullie dansspieren maar al op want met
Zoë als leiding is iedere zaterdag een feest.

Tibo D’have

Ojooo lieve Sloebers, jullie krijgen leiding van
Tibo. Jullie zijn zijn eerste groep om leiding aan
te geven, wees maar zeker dat jullie veel leuke
dingen gaan beleven! Zijn jullie klaar voor deze
stoere bink?! Hij staat alvast te springen van
ongeduld en zijn activiteitenbus is rijkelijk
gevuld. Ziezo, dit is Tibo!!!

Jarne Dewitte
Hey Sloebers, aanschouw Jarne. Deze felle beer
zal met alle plezier van de wereld een jaartje
leiding aan jullie geven. (En ook jullie
vieruurtjes opeten, dus wees gewaarschuwd!!)
Zijn jullie klaar voor een jaar met deze mega
zotte leiding? Ik hoop van wel want Jarne is er
ook zeker klaar voor!

Milan De Prest
1, 2, 3, 4… Milan is hier, een fervent KSA’er
sinds dag één, komt altijd met veel plezier en
een lach op zijn gezicht naar de Sjelter - of
waar de activiteit ook zal plaatsvinden - en zal
dit zeker blijven doen tijdens zijn eerste jaar
leiding bij de Sloebers. Je ziet het misschien
niet altijd meteen maar als je de glinster in zijn
ogen ziet, spat het enthousiasme van Milan af!

Nicolas Blontrock
Beste, dapperste, wildste, liefste Sloebers. Een
groot filosoof dacht duizend jaar geleden aan
de beste manier om leiding te geven aan een
formidastische groep als jullie. Uiteindelijk
kwam hij tot de conclusie dat de grootste
Sloebers een even grote Sloeber als leider
moeten hebben. Wij presenteren u: Nicolas!
Zijn extreme kunsten als dansmeester,
professioneel cool-zijner en supergenie blazen iedereen omver. Hij is dan
ook meer dan blij om jullie te vergezellen dit jaar. Maak jullie gordel al
maar vast want hier komt een brede bast!

Thomas Reynaert
Sloebers, onthoud het goed! Thomas is de
man, jullie flinke, stoere Rambo. Ja, hij is de
man waar jullie steeds op kunnen steunen!
Thomas staat te popelen om van jullie echte
KSA'ers te maken, maar ook om jullie te leren
hoe je kan overleven in de wildernis, hoe je
epische constructies bouwt en hoe je net zo’n
weelderige haardos als hem kan krijgen.

TIENERS
Merel Devreeze
Zoek je leuke activiteiten of originele ideeën?
Zoek je iemand om je hart even te luchten of
een goeie babbel te slaan? Dan kun je zeker en
vast bij Merel terecht. Deze jongedame staat
te popelen om haar eerste jaar leiding te
geven aan jullie en is volledig klaar om met
jullie dit jaar in te springen. Hopelijk zijn jullie
klaar voor dit fantastische jaar!

Nette Van Moorhem
Als eerstejaars leiding brengt ze een hele hoop
nieuwe ideeën aan spetterende activiteiten
mee voor de Tieners! Ook om naast de
activiteiten even te lachen, roddelen of
gewoon gezellig te babbelen kan je zeker en
vast bij deze vrolijke dame terecht! Elke week
opnieuw zal ze met veel goesting klaar staan
om jullie de tijd van jullie leven te bezorgen.
Hopelijk staan jullie even hard als haar te
springen om aan het nieuwe werkjaar te beginnen!

Yani Lambert
Mag ik jullie voorstellen: Yani. Een zeer vrolijke,
ordelijke en enthousiaste jongeman. Met vier
jaar leiding achter de rug heeft hij veel
ervaring, dus Tieners voel jullie maar vereerd
dat hij zijn vijfde jaar met jullie wil spenderen.
Met al zijn gedrevenheid, topactiviteiten en
veel goesting staat hij vanaf nu elke zaterdag
voor jullie klaar.

Leander Verhoeven
Beste Tieners, zijn jullie klaar voor een tof jaar met
Leander? Deze welbekende leiding begint tenslotte
aan zijn vierde jaar als leiding. Met drie jaren
ervaring als leiding en één jaar als hoofdleiding
kunnen jullie er zeker van zijn dat elke zaterdag
een dag om naar uit te kijken zal zijn.

Haçko Aydin
Een kersverse leiding met een oog voor plezier...
Zijn naam is Haçko en hij heeft jou in zijn vizier.
Om jou te vermaken tijdens elk weekend.
Maar zorg dat je hem af en toe eens verwent!
Dus wees maar zeker: deze spring-in-het-veld
wordt weldra elke Tieners grootste held!

Brecht Verbinnen
Tieners, maak jullie maar klaar want hier is
Brecht. Deze goedlachse en grappige kerel
heeft er alvast zin in. Met zijn jaren
KSA-ervaring zal hij jullie het komende jaar de
fijne kneepjes van het vak aanleren. Trek jullie
stapschoenen maar aan want Brecht houdt van
een wandeling hier en daar.

JIM
Tor Martens
Tor, de meeste kennen hem als een lange, roste
kerel. Hij is echter ook een aangename man die
er altijd staat voor zijn leden. Hij is ook zeer
competitief, dus als je met hem in de groep zit
zal je waarschijnlijk wel winnen. Hou hem dan
wel in de gaten dat hij niet vals speelt
. Hij
zal klaar staan voor zijn leden om alles te doen
(zelfs valsspelen).

Arthur Fruytier
Beste Jimmers, Arthur, aka Marvie, is dit jaar
jullie nieuwe leiding. Deze basketter begint aan
zijn derde jaar als leiding en na de Tieners en
Sloebers zijn jullie zijn nieuwe slachtoffers.
Maak jullie maar klaar voor dit jaar want het
wordt er eentje om nog lang over te vertellen!

Warre Quintyn
Warre Quintyn is dit jaar niet alleen de
hoofdleiding van de KSA, maar ook de leiding van
de Jim. Warre houdt niet alleen van bomen en
plantjes, maar ook van super leuke activiteiten
maken voor zijn leden. Met zijn vijf jaar ervaring
als leiding, is Warre een echte KSA’er.

Marthe De Graeve
Jimmers, houd jullie schrap want deze
goedlachse dame zal jullie elke week met een
stevige portie entertainment overladen. Deze
derdejaars leiding weet hoe ze voor jullie moet
zorgen. Met een probleem groot of klein, moet
je bij Marthe zijn.

Noor Grammens
En ja hoor Jimmers, ook dit jaar wordt weer
eens onvergetelijk! Het enthousiasme van deze
tweedejaars leiding is dan ook onverbeterlijk!
Met Noor vanaf twee uur is het gegarandeerd
een tof avontuur! Dus trek jullie stapschoenen
en hemd maar al aan, klaar om op ontdekking
te gaan!

SIM
Alexander Vandepitte
Deze gedreven jongeman staat ook dit jaar
opnieuw voor jullie klaar. Met zijn
computerbrein maakt hij de zotste activiteiten
op ons KSA-terrein. Hij maakt ingenieuze spelen
die je nooit weten te vervelen.
Deze mannelijke leidingsploeg zal je laten zweten,
dat is al sinds de eerste dag geweten! Simmers,
smeer de kuiten maar al in want Alexander heeft
in dit jaar zeker en vast veel zin!

Cas Lievens
Op een zaterdag rustig wakker worden en
weten dat je naar de KSA mag. Het voelt veel
beter dan opstaan voor een lesdag. Hemd,
sjaaltje, schoenen, fiets én Cas. Ja, inderdaad,
Simmers, Cas mag zeker en vast niet ontbreken
in het lijstje voor een perfecte KSA-dag. Je ziet
hem en je krijgt spontaan een lach op je
gezicht. Deze knappe bink weet altijd wat te
doen. Oei? Is het nu alweer tijd om naar huis te gaan? Wat vliegt de tijd!

René Goossens
Gegroet Simmers, zien jullie daar die brede
pee? Dat is René. Hij is van alle markten thuis:
hij is de slimste man van de KSA, hij weet zelfs
waar de letters in het woord 'KSA' voor staan
en nog veel meer. Hij is niet alleen slim, maar
hij is ook altijd grappig, baldadig, onstuimig,
uitbundig... Ik kan zo blijven doorgaan, maar
dat zal ik jullie besparen. De Jimmers waren
alvast zeer blij met hem vorig jaar en jullie zeker en vast nu ook!

Xander Verbinnen
Na succesvol de Kim te hebben klaargestoomd
tot de veelbelovende kersverse leiding, begint
Xander aan zijn vijfde jaar leiding bij de Sim.
Ook al is hij zonder twijfel de grootste atleet van
onze KSA, blijft hij de bescheidenheid zelve.
Met een topleiding van dit kaliber wordt het dus
ongetwijfeld een fenomenaal werkjaar!

KIM
Brent Meirlaen
Beste Kimmers, deze KSA’er in hart en nieren
begint ondertussen al aan zijn vijfde jaar
leiding. Hij staat paraat om een heleboel
creatieve en complexe activiteiten te verzinnen
en om de Kim klaar te stomen voor het leiding
geven. Het zal alleszins een onvergetelijk jaar
worden met deze kanjer van een leiding.

Emma Mynsberghe
Emma met haar mooie lach, ze zal jullie verrassen
met gekke activiteiten, en dat elke zaterdag! Ze is een
cocktail van jeugdig enthousiasme en heerlijke
spontaniteit die versterkt wordt met een vleugje
gekkigheid. Ze heeft altijd zin in een spelletje of een
dagje plezier en vult elk dood momentje in op haar
geweldige eigen manier. Ook is ze wel te vinden voor
een feestje groot of klein, dus houd jullie vast want
elke zaterdag zal er dus telkens een vette party zijn!

Jonas Vandepitte
Dag Kimmers. Jonas kennen jullie ongetwijfeld
nog wel, met zijn brede lach en luide stem blijft
hij niet onopgemerkt. Jammer genoeg zullen
we hem dit jaar moeten delen met de rest van
de leden omdat hij verkozen is tot
hoofdleiding, een taak die hij tot in de puntjes
zal volbrengen. Maar niet getreurd, hij zal er
nog steeds wekelijks voor jullie staan om
topactiviteiten te geven!

Haimi Sturtewagen
Beste Kimmers, houd jullie klaar voor deze
goedlachse jongedame. Met haar vele jaren
ervaring binnen de KSA en na een trektocht
deze zomer doorheen Zweden kunnen jullie op
beide oren slapen: Haimi zal dit werkjaar geen
enkel avontuur links laten liggen! Helaas zullen
we haar in het begin van het jaar even moeten
missen, maar daarna staat ze ongetwijfeld
iedere week met een glimlach paraat!

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

04 92 50 10 15

Sofie Verhoeven

04 71 21 43 27

Merel Devreeze

04 76 01 57 05

Nore De Gussem

04 84 86 11 44

Marthe De Graeve

04 86 85 32 16

Roos Neirinck

04 56 02 62 21

Nette van Moorhem

04 72 73 88 76

Wij zijn niet beschikbaar op zaterdag!

