Beste KSA’ers,
Eindelijk is het weer zover! Nog nagenietend van een fantastisch kamp en bijna
bekomen van de zomervakantie, start voor ons weer het nieuwe werkjaar!
We hebben dit jaar het genoegen 14 nieuwe mensen te mogen verwelkomen in
onze leidingsploeg! Ella, Anna, Brent, Leni, Sien, Laure, Warre, Xander, Emma, Jonas,
Haimi, Janne, Yani en Jolien komen na hun jarenlange ervaring als KSA-lid ons team
versterken.
Jammer genoeg moeten we ook afscheid nemen van 6 leiding. Matthias, Alexandra,
Sarah, Evi, Zoë en Thieme verlaten dit jaar onze leidingsploeg en zullen hard gemist
worden. Alvast een dikke merci en een groot applaus voor jullie geweldige inzet de
voorbije jaren!
Dit alles resulteert in een enthousiaste leidingsploeg van maar liefst 41 personen!
Zoals elk begin van ons werkjaar betaamt, staan er weer een aantal speciale zaken
op het programma:
Traditioneel beginnen we met onze kalenderverkoop, zaterdag 22 september,
waarbij we doorheen Aalter en omstreken onze prachtige kalenders verkopen. Dit
jaar volledig in het teken van het 50-jarig bestaan van onze KSA!
Officieel trappen we het nieuwe werkjaar af met onze startdag. Deze vindt plaats
zaterdag 29 september om 14u op de Sjelter.
De week erna, zaterdag 6 oktober, kunnen we terugblikken op het kamp en het
voorbije werkjaar met onze diavoorstelling, om 17u15 op de Sjelter. Nagenieten
verzekerd! Hopelijk zijn/zullen jullie ook braaf geweest/zijn dit jaar, want Sinterklaas
komt langs op zaterdag 1 december. Voor de minder brave kindjes: de zwarte pieten
komen ook mee!
Houd ook al 23 maart vrij in jullie agenda: KSA Aalter bestaat immers 50 jaar! Op
deze dag (en de maanden voorbereiding vooraf) zet iedereen die in deze afgelopen
50 jaar iets met de KSA te maken gehad heeft zich in om een fantastisch evenement
op poten te zetten. Meer info volgt later!
Stevige KSA-groeten,
Jullie nieuwe hoofdleiding
Daphne en Mathias

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 (29 september). Ook op de eerstvolgende
activiteit na Startdag en op Vriendjesdag (20 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).
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.
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!

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 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 22 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 AalterBrug.

Zaterdag 29 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 6 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 het
kamp.
Zaterdag 20 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
Mathias Vandepitte en Daphne Van Deputte 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
Brecht Sucaet
Deze goedlachse krullenbol heeft al 5 leidingsjaren achter
de rug. Vorig jaar heeft Brecht leiding gegeven aan de
Tieners. Nu mag hij zijn aaibaarheidsfactor verhogen om
leiding te geven aan de allerkleinsten. Met zijn hart van
peperkoek zal Brecht in mum van tijd alle Kabouters voor
zich winnen!

Kevin Callant

Sterren komen sterren gaan. Alleen onze Kevin blijft door
gaan. In de week werkt hij in de bakkerij maar elk
weekend maakt hij de kabouters blij. Na 7 jaar leiding
(dat is echt waar!) staat hij altijd voor jullie klaar. Dus
kabouters het is duidelijk, het wordt een top jaar!

Arnout Van Nevel
Beste Kabouters, met 5 jaar ervaring en na 2 jaar leiding
te hebben gegeven aan de oudere groepen is deze zotte
krullebol helemaal terug bij de kabouters. dus hou jullie
maar vast want hij is er helemaal klaar voor!

Yani Lambert
Yani de man die alles kan, de man die elke kabouter de
baas kan. Yani is deel van onze nieuwe lichting en zal met
zijn vers bloed de beste ideeën bovenhalen. Hij kan
spelletjes maken als geen ander en zal de kabouters dan
ook niet sparen met zijn geniale super leuke activiteiten.
Onze kabouters mogen spreken van geluk want de
kabouters hebben met Yani een top leiding in de wacht
gesleept... kabouters hou jullie vast want Yani staat klaar
om jullie het beste jaar ooit te geven!

Jonas Vandepitte

Beste kabouters maak jullie klaar voor deze jongeman.
Deze eerstejaars leiding genaamd Jonas zit vol motivatie
en enthousiasme om jullie zaterdag namiddag om te
toveren tot
een adembenemende namiddag vol fantastische
activiteiten.

Emma Mynsberghe
Deze goedlachse meid zal zich voor het eerste jaar als
leiding ontfermen over de kabouters. Emma en kabouters,
dit wordt ongetwijfeld een topcombinatie. Met haar zotte
ideeën en haar nodige charmes zal ze de zotste activiteiten
voorbereiden die je maar kan bedenken. Maar kabouters,
pas op, Emma houdt ontzettend hard van slapen, dus zorg
dat jullie enthousiast genoeg zijn!

Haimi Sturtewagen
Kabouters, hou jullie maar vast aan de takken van de
bomen want deze ethiopische dame is helemaal klaar om
haar eerste jaar leiding te geven. Niet alleen liefde en
humor maar ook de zotste activiteiten staan op jullie te
wachten. Hou jullie schrap want met haar enthousiasme
zal ze er een onvergetelijk jaar van maken. Haimi heeft er
alvast veel zin in, jullie ook?

Janne Lievens
Deze super enthousiaste en zorgzame dame staat al te
springen om voor jullie de leukste activiteiten te maken.
Bij een probleempje groot of klein moet je zeker bij Janne
zijn! Dus trek je stoerste schoenen en je mooiste ksahemd maar al aan want Janne staar al helemaal klaar en
kan niet wachten om te beginnen!

SLOEBERS
Dahpne Van Deputte
Lieve sloebers. Wat een geluk…. want jullie krijgen als
leiding Daphne! Met haar onverbiddelijke enthousiasme
en haar grote inzet zal ze al vanaf week 1 ongetwijfeld
jullie jonge hartjes stelen. Ze bedenkt met veel zwier
week na week verbluffende en onvergetelijke activiteiten.
En wisten jullie al dat zij dit jaar ook “big chief” wordt, of
met andere woorden : hoofdleiding! Het wordt alweer
een mooi KSA-jaar met deze straffe madam aan het roer!

Zinke Verstichelen
Zinke zal ook dit jaar de sloebers een onvergetelijke tijd
bezorgen. Liedjes zingen, dansjes maken, op zotte
avonturen gaan… Zinke kan het allemaal aan! Met haar
eeuwige lach zorgt ze steeds voor een toffe zaterdag!

Jolien Boudin
Plezier maken staat bij Jolien op de eerste plaats, daarom
is haar manier van leiding geven ook bovenmaats. Vorig
jaar was ze er even tussenuit maar dit jaar staat ze terug
200% voor jullie klaar. Na 3 jaar ervaring bij de kabouters
gaat ze dit jaar een nieuwe uitdaging aan, sloebers zet
jullie schrap want Jolien wil gaan met die banaan!

Cora Van Dyk
Sommige sloebers gaan Cora al kennen. Vorig jaar
doorstond ze als een geduldige en goedaardige leiding
haar vuurdoop bij de kabouters. Ook voor een dansje,
een lachje, een grapje en een knuffel kan je bij deze
dartele dame terecht. Dit zonnetje zal jullie
zaterdagmiddag doen stralen!

Sien Janssens
Liefste sloebers, wordt aan jullie voorgesteld: Sien! ‘Huh,
die heb ik nog niet gezien?’… Dat klopt! Deze goedlachse
KSA’ster in hart en nieren maakt haar debuut als leidster
en begint zo aan een nieuw hoofdstuk in haar KSAcarrière. Met haar enthousiasme en creativiteit zal Sien
de zaterdagnamiddagen on-ge-twijfeld naar een hoger
niveau tillen!

Laure Braeckman
Liefste sloebers, deze enthousiaste, gemotiveerde KSAster begint aan haar eerste jaar leiding. Met haar brede
lach zal ze jullie elke zaterdag ontvangen. Hou jullie maar
vast want ze heeft jaar vol toffe activiteiten in petto voor
jullie.

Warre Quintyn
Sloebers, hou jullie klaar, want met Warre wordt het een
spetterend jaar. Deze echte KSA’er is na 11 jaar als lid
helemaal klaar voor zijn eerste jaar leiding. Kampen
bouwen, vlaggen roven en kampvuren maken, hij kan het
allemaal. Hij kijkt ernaar uit om jullie zaterdagen te vullen
met de gekste activiteiten.

Xander Verbinnen
Xander, deze naam zegt jullie misschien nog niks, maar ik
ben er zeker van dat eenmaal jullie hem zullen gezien
hebben, jullie hem niet meer kunnen vergeten! Xander is
een enthousiaste sportieveling die maar al te graag zijn
talenten als leiding met jullie wil delen! Sloebers, trek
alvast jullie sportiefste kledij aan, want met Xander
wordt het een topjaar!

TIENERS
Mathias Vandepitte
Kennen jullie jullie nieuwe leiding Mathias al? In het kort:
goedlachs, behulpzaam & enthousiast! Met Mathias als
leiding zullen jullie elke zaterdag met buikpijn van het
lachen naar huis gaan, hij zal jullie helpen om zotte
constructies te maken (Wisten jullie trouwens dat hij een
architect in wording is?) & maakt met zijn enthousiasme
iedereen goed gezind. Hij is dit jaar ook 1 van onze
nieuwe hoofdleiding & gaat dat schitterend doen!

Willem Van Den Daele
Willem, beter gekend onder de naam Monsieur le
Président, staat voor het tweede jaar op rij klaar voor een
fantastisch KSA-jaar. Hij is echt een fitness-fanaat en een
zeer goede acrobaat. Deze jongeheer is creatief, maar wel
nog op zoek naar een lief. Hij houdt van Bujinkan dus
tieners, smeedt alvast maar een actieplan! Willem kan
alles aan, ik zou er maar voor gaan!

Eline Maeyens
Eline is niet een van de grootste van de ksa, maar dat
geldt niet voor haar KSA-hart vol wil en enthousiasme om
aan het nieuwe werkjaar te beginnen! Als Eline een dier
was, dan was ze alleszins een feestbeest! Let’s go!

Lore Van Acker
Deze goedlachse meid is klaar voor haar 2e jaar als
leiding. Deze keer zal ze haar ervaring en creativiteit
gebruiken om de tieners de tijd van hun leven te
bezorgen. Het wordt een jaar vol plezier, gelach en elke
zaterdag feest. Kortom, met Lore wordt het een jaar om
nooit te vergeten!

Brent Meirlaen
Brent is een enthousiasteling die dit jaar ons leidingsteam
zal versterken en dit zal niet onopgemerkt gebeuren! Hij is
niet onervaren en zal dus zeker kunnen zorgen voor
uitdagende activiteiten. Ook voor eens goed te lachen kan
je bij hem terecht! Hou jullie klaar tieners want Brent
zorgt voor een spetterend KSA-jaar!

Leni Crommelinck
Tieners, met Leni de jongste telg van de familie
Crommelinck, ga je een super tof jaar tegemoet! Deze
altijd vrolijke en actieve meid is klaar voor haar eerste
jaar leiding. Met haar positieve humeur en stralende
glimlach kan ze zelf de droevigste tiener troosten. Ze is
super creatief, dus dat betekent veel originele en speciale
activiteiten!

Ella Devos
Ella is een van de nieuwe leiding, maar daarom zeker niet
de minste. Ze kan niet wachten om er samen met jullie en
haar medeleiding een spetterend jaar van te maken.
Lieve tieners, hou jullie klaar voor onvergetelijke
zaterdagnamiddagen vol toffe activiteiten.

Anna Martens
Hou je vast tieners want met Anna als leiding zullen jullie
je zeker niet vervelen. Ze staat altijd klaar met een grote
lach en met een hoop energie. Ze zal jullie verwennen
met een jaar vol toffe activiteiten en gezellige babbels.
Met haar aanstekelijk enthousiasme zal ze van dit jaar
een onvergetelijk jaar maken!

Marie Vermeire
Deze zotte, enthousiaste dame, haar positivisme raakt
nooit op. Ze heeft een gigantische glimlach en is
bovendien ook nog eens super lief. De tieners zijn bij haar
in goede handen!

JIM
Torre Van de Walle
Beste jimmers, hou jullie vast want Torre komt er aan!
Deze stoere bink gaf al 2 jaar op rij Tieners en is klaar voor
meer. Voor hem is geen berg te hoog, geen vuur te heet,
geen kei te hard. Bereid jullie voor op een MEGA
avontuur.

Pieter Jan Debrabandere
Professionele leider
Intelligente jonge man
Eerlijk
Tevreden over zichzelf
Enthousiasme aan de top
Respect voor iedereen
Joviaal ten allen tijde
Aantrekkelijk voor de meisjes
Nauwkeurig altijd en overal
Dat is is Pieter jan, de man die nog steeds alles kan!

Eline Van Deputte
Deze prachtleiding is onontbeerlijk in een fantastisch
KSA-jaar. Vol enthousiasme staat ze elke zaterdag klaar
met de gekste, geweldigste en geniaalste activiteiten. Na
in haar eerste jaar bewezen te hebben dat het woord
‘rusten’ of ‘stoppen’ niet in haar woordenboek staat, zal
ze ook dit jaar niet in te houden zijn!

Chanel Holderick
Deze pittige dame begint aan haar 4de jaar leiding. Haar
aanstekelijke lach maakt gegarandeerd je dag. Voor een
probleem groot of klein moet je bij Chanel zijn!
Jimmers, hou jullie klaar voor een fantastisch jaar!

Simon De Gussem
Jimmers, wat hebben jullie geluk want met deze top gast
wordt het een jaar die je nooit zal vergeten! Met een
perfecte combo van humor en enthousiasme gaan jullie
aftellen tot je eindelijk weer naar de ksa mag.

Karsten Maes
Iedereen wil leiding van Karsten, zo veel is zeker. En wel
om deze redenen: vorig jaar ontfermde hij zich over de
allerkleinsten, en met succes! Als volgt weet Karsten als de
beste hoe alles in de Sjelter werkt en kan zelfs de leiding
nog overtuigen van zijn talent. Geen klus te moeilijk of te
zwaar, roep Karsten en hij is daar! Tot slot heeft hij de
looks van een spierbundel, maar binnenin vind je een
peperkoeken hart, hij kan luid brullen en showt graag zijn
zwarte krullen! Wie wil daar nu geen leiding van, want
Karsten is een man die alles kan.

SIM
Bert Gevaert
Bert Gevaert is een toffe pee, met hem maak je alles
mee. Hij is een echte farmacopee en weet als geen ander
dat zuurstof gelijk is aan O2. Simmers met hem raak je
nooit in de puree, want hij heeft spieren voor twee. Ojee,
hupsaké, santé, Bert is ne kadee!

Warre De Gussem
Wie is Warre?
Warre is een slimme grappige kerel die al zijn energie
en intelligentie in zotte activiteiten kan steken. Als er
iets wilder is dan zijn haren, dan zijn het wel zijn ideeën.
Wat doet Warre? Warre doet vaak gekke dingen waar
iedereen mee kan lachen. Zo brengt hij een goede sfeer
aan de groep en tovert hij een glimlach op je gezicht.
Waar en wanneer kan ik deze Warre zien?
Elke zaterdag van 2-5 op de sjelter waar hij zich volledig
smijt in al weer een nieuwe activiteit.
Nog steeds niet overtuigd? Kom deze knappe jongen dan
maar eens met je eigen ogen aanschouwen hier op de
KSA.

Wannes Sucaet
Wannes, deze student architectuur zorgt voor plezier
ieder uur! Hij zet zich altijd de volle 200% in voor de KSA.
Zijn favoriete stekje in de KSA is het klein materiaalkot,
men noemt hem ook wel ‘de man van het klein’. Deze
ervaren, gedreven leider zorgt ongetwijfeld voor een
knallend jaar! Wannes is niet alleen zorgzaam, origineel
en positief, op vlak van activiteiten is hij extreem
inventief! Dit wordt een TOPJAAR!!

Noor Van der vennet
Na de kabouters en de sloebers trekt Noor in haar derde
jaar leiding naar de Sim. Deze vlotte dame heeft spel en
vertier voor jullie klaar staan. Maar ook straffe avonturen
zullen niet ontbreken. Kortom, deze ksa-madam weet
hoe ze van een werkjaar een spetterend feest moet
maken. Dus simmers, hou jullie maar al klaar!

Charlotte Van Acker
Liefste simmers, aanschouw jullie nieuwe leiding
Charlotte! Met haar brede lach staat ze voor jullie klaar,
elke zaterdag. En hou jullie vast, ze is ook nog eens super
enthousiast! Ze heeft een oplossing voor al jullie
noodkreten, met Charlotte aan jullie zij wordt het een jaar
om nooit te vergeten! Met al jullie problemen kunnen
jullie steeds terecht bij dit luisterend oor, Charlotte is er
helemaal klaar voor!

Anton Scheir
Deze knappe rechtenstudent begint aan zijn derde jaar
leiding met volle goesting. Al twee opeenvolgende jaren
kon hij de tieners de tijd van hun leven bezorgen, maar dit
jaar hebben de simmers de eer om te genieten van zijn
overvloed aan inventiviteit, creativiteit en enthousiasme.
Simmers, pas op het zal dit jaar gaan knallen, want Anton
is een man met ballen!

KIM
Tuur Vermeire
Kimmers. Hier verwacht je een tekst over de goede looks,
het enthousiasme en het creatief vernuft van leider Tuur.
Die feiten zijn algemeen geweten immers, beste
Kimmers. Nee, ik doe niet aan verspilling van inkt. Deze
tekst heeft een boodschap: wie van jullie een succesvolle
leiding wil worden, neem echt een voorbeeld aan Tuur.
Toegegeven, sommige dingen zijn genetisch, maar er valt
een hoop te leren! Let op de manier waarop hij de
negatieve gemoederen keert, het welzijn van zijn pupillen
begeert, en ja, zelfs zijn boterham met choco smeert. Dit
klinkt serieus, en dat is het ook wel, maar op de eerste
plaats beleef je met een zotwijze leiding als Tuur dit jaar
ik-weet-niet-hoeveel plezier!

Anneleen Wouters
Kimmers, gegroet! Hebben jullie deze bruisbal van
energie reeds ontmoet? Anneleen, a.k.a. A01 Knowles,
heeft KSA-ervaring in overvloed en leert jullie met plezier
hoe je leidinggeven moet. “You can see her halo,” het
moge duidelijk zijn: ook de goden keurden haar goed!
Benieuwd op welke gekke activiteiten ze dit jaar broedt?

Elke Van den Broecke
Als ze lacht heeft ze lichtjes in haar ogen, en als ze praat
gaat er magische wereld open. Deze studente
architectuur neemt je mee op een feëerieke reis
doorheen het ksa-oord. Als volbloed ksa'ster (15 jaar!)
toont ze je alle geheimen. En heb je even nood aan raad
of troost? Elke biedt je onderdak in deze warme woonst!

Bert De Gersem
Deze stoere (teddy)beer weet ieder hart te bekoren met
zijn eeuwige grapjes, intelligente praat en strijdlust.
Verliezen is met deze jongeman geen optie en indien je
het toch zou overwegen zal hij je wel overtuigen van de
verzachtende omstandigheden. Na twee jaar was hij die
jimmers wel beu en is hij klaar om zijn ervaring als vijfde
jaar leiding te delen met de kim. Met Bert staan we in elk
geval aan het begin van een jaar vol muziek, gelach en veel
enthousiasme!

Wist je dat...
-

Het jaarthema dit jaar “Groei uit Jezelf” is?
De KSA op ’t Endezomer lekkere NEF-burgers heeft verkocht?
De KSA dit jaar 50 jaar bestaat en een groot feest organiseert?
De sneukeltoer opnieuw een ongelofelijk succes was?
Marie voor 6 maand naar Australië gaat op Erasmus?

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 20 oktober 2018 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 20 oktober 2018 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 20 oktober 2018 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.

Noor Van der Vennet

0491489752

Eline Van Deputte

0494489982

Wannes Sucaet

0478174942

Brecht Sucaet

0475384369

Laure Braeckman

0492683647

Jonas Vandepitte

0477307510

Warre Quintyn

0487419501

Anna Martens

0496410517

Xander Verbinnen

0478546200

Janne Lievens

0476092283

Wij zijn niet beschikbaar op zaterdag!

Spelletje!

