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 de eer en het genoegen 5 nieuwe mensen te mogen
verwelkomen in onze leidingsploeg! Cora, Eline, Willem, Lore en Zinke zullen ons
team komen versterken en 1 voor 1 hun leiderskwaliteiten bovenhalen.
Jammer genoeg moeten we ook afscheid nemen van 8 leiding, waardoor we dit jaar
met 34 leiding zijn. Jeroen, Karen, Marisha, Tim, Elien, Anke, Zaza en Klee: alvast een
dikke merci en een groot applaus voor jullie geweldige inzet de voorbije jaren!
Zoals elk begin van ons werkjaar betaamt, staan er weer een aantal speciale zaken
op het programma:
Elk werkjaar start natuurlijk met onze startdag. Deze vindt plaats zaterdag 30
september om 14u op de Sjelter.
De week erna, zaterdag 7 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 5 december. Voor de minder brave kindjes: de zwarte pieten
komen ook mee!
Houd ook al 4 maart vrij in jullie agenda: dan is het terug ons befaamde,
tweejaarlijkse ouderfeest en eetfestijn! Op deze dag (en de maanden voorbereiding
vooraf) zetten de leden en leiding zich 100% in om een prachtige show te geven.
Meer info volgt later!
Stevige KSA-groeten,
Jullie nieuwe hoofdleiding
Marie en Matthias
-

Wist je dat...

Het jaarthema dit jaar “Geniaal Digitaal” is?
De KSA op ’t Endezomer lekkere NEF-burgers heeft verkocht?
We dit jaar lekker kunnen kokerellen in onze nieuwe keuken?
Er dit jaar veel leiding op kot zit in Gent?
De nieuwe leiding er kei veel zin in heeft? (En de andere leiding ook
natuurlijk!!)

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.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 (30 september). Ook op de 2
activiteiten na Startdag en op Vriendjesdag (21 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 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.
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 (13-19 augustus 2018) en 10 dagen voor tieners, jim,
sim en kim (4-14 juli 2018). 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 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 23/9

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 30/9

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 7/10

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 21/10 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 Marie Vermeire 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
Jolien Boudin Liefste kabouters, deze enthousiaste, gemotiveerde,
eersteklas leiding staat voor de derde keer op rij (!) voor
jullie klaar. Zet jullie maar al in de startblokken, want met
Jolien kan je je verwachten aan een te gekke sfeer en
onvergetelijke zaterdagnamiddagen vol toffe activiteiten.
Één ding staat vast: als iemand weet wat ‘kabouterleiding
zijn’ écht inhoudt, dan is het Jolien wel!

Cora Van Dyk
Kabouters, houd jullie maar klaar voor deze kersverse
leiding. Ondanks dat dit nog maar haar eerste jaar in de
leiding is, kan ze heus wel haar mannetje staan. Met haar
enthousiasme zal ze al jullie harten veroveren en elke
week zal ze weer klaar staan met een brede lach om jullie
mateloos te animeren. Bij Cora is elk kind in goede
handen!

Bert Gevaert
Geachte Kabouters, dit is Bert. Al gehoord dat hij jullie
nieuwe leiding werd? Luister maar alert naar het plan van
deze expert! Als toekomstige farmaceut zal Bert onze
jongste avonturiers voorzien van bruisende brouwsels die
gewone schoenen in een vingerknip omtoveren in
bottinen. Hij zal zijn creatieve chemie gebruiken om met de juiste bindingen
voor jullie spetterende activiteiten in zijn proefbuisjes klaar te hebben !

Tuur Vermeire
Tuur is een enthousiaste en gedreven leiding en palmt de
kabouters zeker in met zijn toneelervaring. Ook met zijn
creativiteit verzint hij elke zaterdag met gemak een
originele activiteit. En met zijn liefde voor wandelpaden
vinden jullie zeker de weg naar plezier.

Karsten Maes
Karsten goes kabouters en maakt hiermee zijn entree bij
de allerkleinsten. Dankzij de ingenieuze ideeën van deze
sterke en gespierde bink zal er beslist geen gebrek zijn aan
spelplezier, uitdaging en topactiviteiten. Kabouters, bereid
jullie alvast voor op een buitengewoon uniek en magnifiek
jaar, want met Karsten zijn herinneringen voor het leven gegarandeerd!

Willem Van Den Daele
Willem, na 11 jaar lid is het tijd dat Willem begint aan zijn
eerste jaar leiding. Elke kabouter wil hem als leiding. Deze
spierbundel zal van de kleinste KSA’ertjes de sterkste
maken. Dus kabouters, maak jullie maar klaar voor een
onvergetelijk jaar!

Eline Van Deputte
Eline is een creatieve madam, die met fotografische
kunsten wel wat kan. Ze zal niet snel opgeven, met haar zal
je nog veel beleven. Deze eerstejaarsleiding zal zich dit jaar
met veel plezier over de kabouters ontfermen.

SLOEBERS
Noor Van der Vennet
Deze enthousiaste dame start haar tweede jaar als
leiding. Ze kan zeker tegen een stootje en staat altijd
paraat om te helpen. Deze echte KSA'er kan jong en oud
entertainen. Je zal je geen seconde vervelen met Noor in
de buurt. Hou je vast sloebers, want Noor heeft voor jullie
een topjaar in petto!

Lore Van Acker
Opgepast sloebers want na 11 jaar als lid van KSA Aalter
is Lore Van Acker jullie leiding. Deze felle dame begint aan
haar 1ste jaar leiding en heeft er alvast zin in om voor jullie
elke zaterdag een zotte activiteit te voorzien.

Kevin Callant
Sloebers, zijn jullie klaar? Want met Kevin wordt het weer een
fantastisch jaar. Dit is zeker geen onzin, met zijn heerlijke
koekjes palmt hij jullie allemaal in. Met zijn jarenlange ervaring,
is activiteiten maken echt zijn ding. Bereid jullie dus maar voor
op een onvergetelijk jaar!

Eline Maeyens
Eline is de liefste leiding die je je kan inbeelden. Als er iets
is, kunnen de sloebers steeds bij haar terecht. Naast haar
taak als leidster begint ze dit jaar ook aan haar studies
pedagogische wetenschappen. Deze enthousiaste leidster
zal de sloebers zeker en vast een spetterend jaar
bezorgen!

Zinke Verstichelen
Deze roodharige deerne is een echt bloemetje in het KSAveld. Met haar eerste jaar leiding voor de boeg is ze er
klaar voor om zich over jullie te ontfermen. Liefde en
vriendschap, maar ook avontuur en spel staan op jullie te
wachten. Ik ben al benieuwd, jullie ook?

Wannes Sucaet
Ook dit jaar is Wannes er weer klaar voor om zijn leden
elke week vol enthousiasme te entertainen. Met zijn
onuitputtelijke vrolijkheid is hij hier de perfecte persoon
voor! En naast enthousiast, is hij ook nog heel handig,
waardoor geen enkel obstakel voor hem te groot is!

Pieter Jan Debrabandere
Pieter Jan, de man die alles kan! Altijd paraat en altijd in
staat om iedereen te helpen! Vorig jaar heeft hij bewezen
dat het leiding geven iets voor hem is. Dit jaar ontfermt
hij zich over de sloebers. Dus sloebers maak jullie maar
klaar, want met Pieter Jan wordt het een topjaar!

TIENERS
Torre Van de Walle
Met de combinatie van vurig enthousiasme en volledige
toewijding zal leider Torre de tieners de ultieme KSAervaring 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
Torre aan het juiste adres!

Warre De Gussem
Maten, makkers, Warre. De Warre, uw vriend. Warre,
tieners weten waarom. Deze polyvalente amateurkomiek
heeft een vast contract bij KSA Aalter als sfeerproducent
(en we hebben tot nu toe nog geen klachten over hem).
Zijn lange zwarte haren hebben al veel vrouwen doen
smelten. Zijn gespierde lijf maakt Johnny Depp himself
jaloers. Zijn majestueus brein doet ons denken aan een
knappere versie van Einstein. On-ge-loof-lijk, wat een man.
Tieners, hou jullie vast! Want dit jaar wordt met speelvogel
Warre een hels avontuur.

Anton Scheir
Tieners be ready, want met Anton beloofd het een
spetterend jaar te worden. Deze creatieve, actieve
tweedejaars leiding heeft opnieuw voor de tieners
gekozen. Het zal dus weer een jaar worden met super
deluxe activiteiten!

Brecht Sucaet
Tieners, hou jullie vast aan de takken van de bomen,
want dit jaar zal het met Brecht serieus gaan stomen. Hij
heeft tonnen ervaring in het KSA wezen, dus jullie
hebben zeker niets te vrezen. Tieners, zijn jullie klaar,
want Brecht is daar!

Charlotte van Acker
Deze goedlachse rechtenstudente loopt over van
enthousiasme. Maak jullie klaar voor een jaar vol gelach,
gedans, gespeel en geravot! Charlotte staat voor de
tweede keer op rij klaar om jullie een fantastisch jaar te
bezorgen. Tieners, het kan niet mislopen!

Anneleen Wouters
Tieners, houd jullie maar vast aan de takken van de
bomen, want met Anneleen wordt het een jaar om van te
dromen. Ook al heeft ze misschien wat warrig haar,
Anneleen staat altijd voor jullie klaar. Ze gaat dit jaar naar
de unief en is nog opzoek naar een goed lief.
Verder is ze een echte Beyoncé fan, want ze is er helemaal
van in de ban! Begin jullie benen dus maar in te smeren,
want alle single ladies gaan een danske placeren!

JIM
Chanel Holderick
Lieve Jimmertjes, dit is Chanel. Zij staat altijd klaar voor
een feestje en ook dit jaar zal ze voor een feestelijk
Jimjaar zorgen! Met haar enthousiaste verhalen en haar
levendig karakter zal ze jullie vast en zeker een topjaar
bezorgen!

Zoë Loontiens
Deze energieke dame zet vol enthousiasme haar derde
jaar als leiding in. Ze is niet enkel goedlachs en
sympathiek, maar ook nog eens grappig. Voor haar is
geen enkele uitdaging te veel en plezier maken kan ze als
de beste. Jimmers maak jullie klaar, want het wordt een
ongelooflijk spetterend jaar!

Mathias Vandepitte
19-jarige, eeuwig enthousiaste jongeman op zoek naar
actieve jongeren om samen met hem aan toffe
activiteiten te bouwen, als afwisseling van die eeuwige
maquettes waar hij doorheen de week mee te maken
krijgt. Zit jij in het 1e of 2e middelbaar en ben je altijd
klaar voor een sappige roddel, een super zot spel en het
gevoel dat je nooit bruiner zal zijn dan deze jongeman? Aarzel dan niet en
breng hem elke zaterdag een bezoekje op de Sjelter!

Elke Van den Broecke
Beste Jimmers, houd jullie maar vast aan alle takken van
de bomen, want met Elke ‘in the house’ zal het
ongetwijfeld een spetterend jaar worden. Deze innemende
dame heeft dit werkjaar één missie: alle harten van onze
lieve Jimmers veroveren. Met haar aanstekelijk
enthousiasme zal ze daar vast en zeker ook in slagen!

Bert De Gersem
Deze stevige kerel begint aan zijn 4de jaar als leiding. Bij
Bert kan je terecht als je eens goed wilt lachen, maar
zeker ook als je in het winnende team wilt zitten! Bert
gaat altijd enthousiast voor de overwinning. Dit
enthousiasme zal hij tijdens de activiteiten ook gebruiken
om de Jim het jaar van hun leven te geven.

SIM
Marie Vermeire
Marie: kampleiding, vierde jaar leiding en eerste jaar
hoofdleiding... Deze zotte, enthousiaste dame heeft veel
in haar mars. Zij kan de Sim zeker en vast aan, maar kan
de Sim haar wel aan? Dat, beste Simmers, zullen we dit
jaar zien!

Thieme Crommelinck
Deze handige Harry is helemaal klaar om aan zijn 4de jaar
als leiding te beginnen. Voor de Simmers is hij niet
onbekend. Je kan hem het best omschrijven als: een
bruisend talent, een bron van enthousiasme en een
creatieve geest. Met deze spetter wordt het zeker en vast
een fantastisch jaar!

Evi Lievens
Deze lieve meid staat al voor het vijfde jaar op rij paraat
om van elke zaterdagmiddag een groot feest te maken.
Met haar spetterende activiteiten en onuitputtend
enthousiasme zal Evi de Simmers ongetwijfeld een
fantastisch jaar bezorgen!

Daphne Van Deputte
Daphne is een kleine maar fijne leiding die alles uit de kast
zal halen om de Simmers het recht toe te leren. Met haar 3
jaar ervaring als leiding en 14 jaar als volbloed KSA'er, is
Daphne haar wilde haren nog niet kwijt. Met haar
aanstekelijke lach en briljante ideeën zal ze de Simmers
onvergetelijke avonturen laten beleven. Simmers, houd
jullie stevig vast, want Daphne komt op jullie af!

Arnout Van Nevel
Beste Simmers, aanschouw jullie nieuwe leiding Arnout!
Na een hele lange carrière als lid start Arnout nu aan zijn
vierde jaar leiding. Hij koos er dan ook voor om net zoals
vorig jaar de simmers te entertainen. Kortom, deze
autofanaat zal er alles aan doen om jullie het jaar van
jullie leven te bezorgen!

KIM
Simon De Gussem
Simon is een pittige jongeman die graag complexe spellen
uitdenkt. Dit combinerend met een komische noot, zal hij
de Kimmers zeker en vast entertainen. Oja, heb je een
pijntje groot of klein, dan moet je bij deze arts in spe zijn!

Matthias De Groote
Matthias, aka Patje, aka founder of petengames, is een
stoere vent die nu al voor de derde (!!) keer hoofleiding
is. Hiernaast vindt hij ook de tijd om zijn spieren up-todate te houden met Bujinkan én zit hij al in z’n vijfde jaar
burgerlijk ingenieur. Brains, force, experience… Kimmers,
met hem wordt het alvast een topjaar!

Sarah Fransoo
Deze volbloed KSA'ster gaat haar 4e jaar leiding in. Als
Sarah niet op de KSA (haar 2e thuis) is, is ze op haar
fonkelnieuw kot in Gent. De knappe studente industrieel
ingenieur zal de Kimmers moeiteloos de kneepjes van het
vak aanleren en hen volledig klaarswingen als leiding!

Alexandra Verhaeghe
Lexie flexie zorgt voor een spetterend jaar dus houd jullie
allemaal klaar, want met haar ben je nooit in gevaar. Ze
studeert rechten dus met haar zou ik niet vechten! Kim
maak jullie klaar, dit wordt een leuk jaar.

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 21 oktober 2017 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 21 oktober 2017 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 21 oktober 2017 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

Zoë Loontiens

0478937559

Thieme Crommelinck

0472101187

Wannes Sucaet

0478174942

Evi Lievens

0475667798

Brecht Sucaet

0475384369

Wij zijn niet beschikbaar op zaterdag!

Spelletjes

DIT BOEKJE KWAM TOT STAND
DANKZIJ

