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Beste KSA'ers
Gerard Cox zong het in 1973 al, #LikeMe onlangs nog: 't is weer voorbij die
mooie zomer! Na ons geweldig KSA-kamp en succesvol Zomerfeest, staat de
leidingsploeg weer helemaal klaar om elke zaterdagmiddag om te toveren tot
een heus speelfestijn.
Deze leidingsploeg wordt dit jaar versterkt door maar liefst 10 nieuwe gezichten!
Zoë, Senne, Laïs, Tor, Geike, Brecht, Sofie, Luka, Elisabeth en Noor zullen met
hun jarenlange ervaring als KSA'er het team een nieuwe boost geven.
De een zijn welkom is de ander zijn afscheid... Kevin, Brecht, Wannes, Chanel,
Bert, Anneleen, Mathias, Daphne, Charlotte, Elke, Tuur, Karsten, Eline, Anton,
Torre, Pieter Jan, Willem, Zinke, Eline, Lore, Anna en Ella ronden hun reis
doorheen de wondere wereld van de KSA dit jaar af. Ze waren een voorbeeld
voor velen, vrienden voor jong en oud, kortom, geweldig! Bedankt voor jullie
jarenlange inzet!
Dit jaar zetten we weer volop in op de activiteiten op zaterdag, maar ook
gekende evenementen zoals bijvoorbeeld Bloemetjesverkoop, NEF, Quiz en
zoveel meer zullen hun plaatsje terugvinden in dit werkjaar.
Wij verwachten jullie alvast op zaterdag 25 september voor Startdag en op 2
oktober voor Diavoorstelling.
Stevige KSA-groeten
Jullie nieuwe hoofdleiding
Janne en Leander

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 in ons eigen lokaal: “De Sjelter” (Sportlaan 87). Meer
informatie over onze toffe jeugdbeweging vind je op onze website:
www.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 (26 september). Ook op de twee
eerstvolgende activiteiten na Startdag en op Vriendjesdag (17 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 (€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 verder in dit boekje.
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: 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 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
Leander Verhoeven en Janne Lievens 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 2 zaterdagen daarna zijn gratis en hierbij is
iedereen ook verzekerd. Ideaal om dan eens te komen proberen.

Komende activiteiten
Zaterdag 25 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!

Leidingsvoorstelling
PAGADDERS
Noor Grammens
Pagadders, zet jullie maar alvast klaar voor het toffe nieuwe
jaar. Dit jaar krijgen jullie avontuurlijke activiteiten van deze
goedlachse dame. Ook al is dit haar eerste jaar, staat ze elke
zaterdagmiddag fris klaar voor jullie. Zij heeft er al zeker zin
in, hopelijk jullie ook!

Elisabeth Gevaert
Deze jongedame zal jullie dit jaar met haar zotte ideeën
en gekke verhalen zeker en vast niet weten te vervelen.
Elke week opnieuw staat ze met een brede lach klaar om
onze allerkleinsten met veel liefde te verwelkomen. Na
haar vele jaren als lid zal het er in haar eerste jaar zeker
niet aan ontbreken om de pagadders warm te maken
voor een avontuurlijke en fantastische KSA-carrière. P.S.
Smeer de kuiten maar al in want in danspartijtjes heeft ze
veel zin.

Janne Lievens
Ik stel jullie voor aan onze nieuwe hoofdleiding: Janne
Lievens! Bij deze zorgzame jongedame is er zeker geen
gebrek aan ervaring: met haar 3 jaren leiding op de teller
staat ze elke zaterdagnamiddag klaar om onze
allerkleinste nieuwe KSA’ers van harte te verwelkomen.

KABOUTERS
Geike Van Deputte
We stellen u de nieuwste aanwinst van de KSA voor:
Geike! Ze is Goedgezind, ze is Eerlijk, ze is Ingenieus. Ze
Knettert van de goesting om de Kabouters elke zaterdag
hun wekelijkse portie plezier voor te schotelen. Houd
jullie dus maar vast voor deze Energieke dame die als een
waar sneeuwwitje de Kabouters in de watten zal leggen.

Zoë Vermeire
Dag liefste Kabouters, kennen jullie Zoë al? Ze is een
enthousiaste meid, die heel graag praat en supertoffe
activiteiten maakt. Na al haar jaren als lid, heeft ze
gelukkig nog genoeg energie om een superleuke leiding
te zijn voor jullie. Zoë staat al te popelen, dus kabouters
leg jullie vuilste kleren maar klaar, want het wordt een
top jaar.

Alexander Vandepitte
Ik presenteer u: Vandepitte Alexander. Als zijn
gedrevenheid even groot is als zijn liefde voor computers
wordt dit alvast een jaar om nooit te vergeten. Deze
coole kerel zal van jullie zaterdag de leukste dag van de
week maken. Door zijn passie voor de KSA tovert hij elke
week een lach op jullie gezicht.

Brecht Verbinnen
Een nieuw jaar, een nieuwe leidingsploeg. Deze
spiksplinternieuwe eerstejaars leiding zal de Kabouters
het jaar der jaren geven. Brecht kan originele activiteiten
voorbereiden die bij iedere Kabouter in de smaak zullen
vallen. Na vele jaren als lid is hij helemaal klaar voor een
jaar vol lachende gezichtjes.

Senne Quintyn
Zijn jullie klaar voor jullie nieuwe leiding Senne? Hij is er
in ieder geval al klaar voor. Senne is een energieke jongen
waar er altijd plezier mee te beleven valt.
Avontuurlijkheid mist hij zeker ook niet. Samen met de
Kabouterleiding gaat hij zorgen voor een formidabel jaar.

Jarne Dewitte
Liefste Kabouters, met Jarne als leiding is geen enkele
activiteit te zot. Hij maakt er elke zaterdag weer iets geks
van. Met 3 jaar ervaring kan hij elke belevenis aan! Ben je
klaar voor een fantastisch jaar met megatoffe spelletjes?
Dan ben je bij Jarne zeker aan het juiste adres!

SLOEBERS
Ella Neirinck
Beste Sloebers en Sloebsters, ik presenteer u: Ella
Neirinck! Deze sympathieke dame zal jullie het hele jaar
weten te amuseren met de leukste, uitdagendste en
formidastischte activiteiten. Ze is een echte sfeermaker,
dus begin maar al te bewegen met die beentjes.

Laïs Rodts
Leuke gesprekken, Actieve spelletjes, Inspirerende
boodschappen, Stoere avonturen. Dat en nog veel meer
geweldige dingen mogen jullie dit jaar verwachten van
jullie nieuwe leiding LAÏS!

Leander Verhoeven
Beste Sloebers, dit jaar hebben de Sloebers geluk om
opnieuw leiding van Leander te krijgen. Leander is een
goede, toffe leider met intussen nu al twee jaar
leidingservaring. Dit jaar begint hij aan zijn derde jaar
leiding, maar ook als hoofdleiding van de KSA. Hij heeft al
vast zin in het nieuwe werkjaar. Jullie ook?

Tor Martens
Deze vurige jongeman is helemaal klaar om zich volledig te
smijten en zijn eerste jaar leiding toe te wijden aan de
sloebers! Als we over droge humor spreken ben je bij Tor op
de juiste plaats: jullie lachspieren zullen na talloze
activiteiten zeker getraind zijn. Sloebers, maak je borst maar
nat, want Tor is helemaal klaar voor dit geweldig jaar.

Arthur Fruytier
Arthur, ook wel gekend als dj Marvie. Bij deze
tweedejaars leiding zal je wel een toepasselijke beat
vinden bij elke activiteit. Vorig jaar stond Arthur bij de
tieners, maar dit jaar zal hij zich inzetten om de Sloebers
te laten genieten van zijn leidingskunsten.

Yani Lambert
Met zijn 4 jaar als leiding is Yani ondertussen al een
ervaren rot wat betreft het leiding geven aan de jongere
jaren zoals de Sloebers. Hierdoor heeft hij al een mooie
rugzak vol ervaring, leuke activiteiten en mooie
momenten verzameld. Hij staat ongetwijfeld te popelen
om jullie elke zaterdag te ontvangen!

TIENERS
Noor van der Vennet
Tieners, voel jullie vereerd! Met Noor als leiding hebben
jullie het privilege om de meest ervaren leiding in jullie
groep te hebben! Met al 5 leidingsjaren op de teller, ziet
Noor een zesde jaar als Tieneroppas helemaal zitten. Doe
maar snel jullie hemd aan, zet jullie enthousiasmeknop
op max en Noor zorgt ervoor dat elke zaterdag weer een
nieuwe verrassing wordt!

Marthe Degraeve
Deze tweedejaars leiding staat te popelen om de Tieners
een fantastisch jaar te bezorgen. Marthe is een vrolijke,
zotte, altijd lachende jongedame die zich volledig zal
smijten om jullie de tijd van jullie leven te geven! Marthe
zal ongetwijfeld voor een onvergetelijk jaar zorgen!
Zaterdag wordt gegarandeerd jullie favoriete dag!

Sofie Verhoeven
Tieners maak jullie klaar voor Sofie! Deze vrolijke dame
heeft een uitgebreide woordenschat en zal deze zeker
gebruiken om elke zaterdag een activiteit voor te stellen!
Ook een uitdaging gaat ze niet uit de weg! Dus elke
zaterdag weer een nieuw avontuur.

Leni Crommelinck
Met ons Leni gaan jullie tieners heel wat beleven! Deze
altijd vrolijke meid staat altijd klaar voor jullie en zal jullie
zeker niet teleurstellen! Ze heeft al heel wat toffe ideeën
dus begin jullie veters al maar te strikken, want dit wordt
een jaar om nooit te vergeten!

Mathies De Sutter
Mag ik u voorstellen: Mathies. Hij heeft de zotste ideeën
en gaat geen enkele uitdaging uit de weg. In zijn tweede
jaar als leiding zal hij de tieners voor de tweede keer een
fenomenaal jaar bezorgen. Elke zaterdag wordt een
feestje met Mathies als leiding! Dolle pret en plezier
gegarandeerd!

Luka Steyaert
1, 2 Luka neemt je mee
3, 4 hij zorgt voor veel plezier
5, 6, 7 hij gaat zijn 1e jaar als leiding geven
8, 9, 10 zijn talent voor kids entertainen zal je nog wel
zien.

JIM
Ferre Mus
Staat ie hoor, de Ferre. Laat je niet van de wijs brengen
door zijn imposant gestalte, want in deze beer van een
vent schuilt de meest knuffelbare teddybeer. Meneer
Mus, de man van duizend woorden, die beschikt over het
wonderbaarlijk talent om ze allen te omschrijven met de
enkele uitspraak: "Huh". Wees gerust Jimmers, want
Ferre Muis zal gegarandeert van elke zaterdag een topper
maken!

René Goossens
Jimmers, Watch out! René begint gemotiveerd aan zijn
derde jaar leiding. Elke zaterdag zal hij fris en monter zijn
activiteiten aan jullie voorschotelen. Ik hoop dat jullie er
evenveel zin in hebben als hem. Tel de dagen maar af en
maak je maar klaar voor een spetterend jaar met René.

Haimi Sturtewagen
Hier is ze dan, onze Ethiopische dame. Haar 4 jaar ervaring
als leiding zorgt ervoor dat ze de zotste activiteiten uit haar
mouw kan schudden. Met haar enthousiasme, haar lach en
haar uitstraling laat ze de jimmers elke zaterdagmiddag de
tijd van hun leven beleven. Haimi kan niet wachten om het
nieuwe werkjaar te starten, hopelijk jullie ook!

Emma Mynsberghe
Beste Jimmers hou jullie vast voor een jaar vol plezier en
enthousiasme, want met Emma is een KSA-activiteit
altijd leuk. Dit is ondertussen al haar vierde jaar dat ze
volle goesting leiding geeft in de KSA. Zij heeft er alvast
zin in en met haar als leiding jullie ongetwijfeld ook!

SIM
Cas Lievens
Beste Simmer! Ziehier uw nieuwe leiding Cas, moge het
een eer zijn om van hem dit jaar leiding te krijgen. Met
zijn 2 jaar ervaring begint hij nu aan zijn derde jaar bij
jullie. Met deze robuuste jongeman aan het stuur komt
alles zeker goed. Dus wees voorbereid en maak je klaar
voor een onvergetelijk jaar!

Nicolas Blontrock
Beste Simmers Maak kennis met Nicolas! Deze
sportieve jongeman zal jullie het komende jaar doen
zweten als nooit tevoren. Uiteraard wisten jullie al dat
Nicolas niet bang is om eens goed te gaan lopen of op
zijn koersfiets te springen, maar wisten jullie ook al dat
hij een goede muzieksmaak heeft? En wat voor één!
METAL! Kleine tip voor het komende jaar: vraag hem
eens waarvoor zijn bijnaam op zijn leidingspull staat. Ik
denk dat het duidelijk is, met Nicolas zullen jullie je
zeker amuseren het komende jaar!

Jonas Vandepitte
Simmers, welkom! Ook Jonas zal jullie dit jaar
vergezellen. Echter, we zullen moeten wachten tot
februari om te vertoeven in het gezelschap van deze
jongeman. De eerste helft van het jaar trotseert hij de
extreme koude van het noorden. Maar vrees niet, na zijn
ballingschap in Finland keert Jonas terug en brengt hij
zijn eeuwige uitgelatenheid met zich mee!

Brent Meirlaen
Beste KSA'er voor zijn vierde jaar als leiding heeft deze
alleskunner ervoor gekozen om voor de Sim een jaar lang
elke zaterdag paraat te staan. Deze zaterdagen zullen
zeker en vast onvergetelijk worden en met zijn
creativiteit zal hij er elke week weer in slagen om met
fantastische activiteiten af te komen.

KIM
Sien Janssens
Deze toffe meid start nu ondertussen al aan haar vierde
jaar leiding. Met haar gekke dansmoves originele ideeën en
enorm positivisme is ze een absolute topper. Dus, beste
Kimmers, houd jullie klaar voor een onvergetelijk jaar!

Warre Quintyn
Wie zijn we? wat drijft ons? Waar gaan we heen? Dit zijn
vragen die Warre zich niet stelt. Deze boomknuffelaar
houdt zich bezig met de aardse deugden des levens. Indien
je hem niet in zijn geliefde moestuin aantreft, kan je hem
ongetwijfeld vinden op de koersfiets of in de weide van
een of ander metalfestival. Warre trekt overal zijn plan en
staat te popelen om ook de kimmers dat te leren.

Xander Verbinnen
Wie is Xander? Wel, Xander is een beschaafde
jongeman die in zijn 20e levensjaar vertoeft. Hij
ondergaat al eens gaarne een zware fysieke proef, maar
is bovenal een gerenommeerd leiding! U zou dit jaar wel
nog eens wat kunnen opsteken van deze knaap. Wij
garanderen u een subliem werkjaar!

Spelletje!

