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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 7 nieuwe mensen te mogen verwelkomen in
onze leidingsploeg! Ferre, Cas, Leander, Nicolas, René, Mats en Jarne komen na
hun jarenlange ervaring als KSA-lid ons team versterken. Jammer genoeg nemen
er ook 4 mensen afscheid van onze leidingsploeg, waardoor we dit jaar met 44
leiding zijn. Arnout, Cora, Bert en Marie: alvast een dikke merci vanuit de gehele
leidingsploeg voor jullie onuitputtelijke enthousiasme en geweldige inzet de
voorbije jaren, jullie zullen hard gemist worden!
Zoals elk begin van ons werkjaar betaamt, staan er weer een aantal speciale
zaken op het programma:
Traditioneel beginnen we met onze kalenderverkoop, zaterdag 21 september,
waarbij we doorheen Aalter en omstreken onze prachtige kalenders verkopen.
Het officiële startschot van het nieuwe werkjaar vuren we af met onze startdag.
Deze vindt plaats zaterdag 28 september om 14u op de Sjelter.
De week erna, zaterdag 5 oktober, kunnen we terugblikken op het kamp en het
voorbije werkjaar met onze diavoorstelling, om 17u15 op de Sjelter. Nagenieten
verzekerd!
Warm jullie hersenpannen maar al op, want ook dit jaar pakken we uit met onze
quiz ‘Kwistjedat?’ op zaterdag 9 november.
Houd tot slot ook zeker zondag 8 maart in jullie agenda vrij voor ons
tweejaarlijkse ouderfeest en eetfestijn! Op deze dag (en de maanden
voorbereiding vooraf) zetten de leden en leiding zich 100% in om een
spectaculaire show te geven! Meer info volgt later.

Stevige KSA-groeten, Jullie nieuwe hoofdleiding
Mathias en Tuur

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
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 (28 september). Ook op de eerstvolgende
activiteit na Startdag en op Vriendjesdag (19 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 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 KSAwinkel 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!

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 21 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 28 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 5 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 19 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 Tuur 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!

PAGADDERS

Leidingsvoorstelling

Jolien Boudin
Deze gedreven jongedame gaat geen uitdaging uit de weg.
Dit jaar zal ze onze allerkleinste nieuwkomertjes onder haar
hoede nemen. Met veel liefde en enthousiasme zal ze de
Pagadders wegwijs maken in de wondere wereld van KSA.

Janne Lievens

Deze tweedejaars leiding is er helemaal klaar voor. Ze
staat te popelen om de Pagadders een fantastisch jaar te
bezorgen! Deze lieve KSA-mama zal de allerkleinsten met
veel zorg onder haar vleugels nemen. Maak jullie klaar
voor een topjaar!!

Leni Crommelinck

Liefste Pagadders, er staat jullie een keitof jaar te
wachten met een super enthousiaste, zotte, altijd
lachende jongedame: Leni Crommelinck. Met haar straffe
ideëen, gekke verhalen en haar brede lach, doet ze jullie
hartjes smelten. Geen spel is haar te zot, en ze is dol op
dolle kleuters. Zaterdag wordt gegarandeerd jullie
favoriete dag!

Leander Verhoeven

Deze goedlachse KSA’er zal zich volledig geven in zijn
eerste jaar als leiding.
Zijn missie voor dit jaar: de allerkleinsten elke
zaterdagnamiddag de tijd van hun leven geven.
Hoe? Met zijn enthousiasme komt het helemaal goed!
Pagadders verwacht je aan een topjaar vol onvergetelijke
activiteiten en gekke zing- en danspartijtjes!

Nicolas Blontrock

Nicolas, die zijn naam én zijn verjaardag deelt met de
enige echte Sinterklaas, zal dit jaar voor het eerst de
Pagadders begeleiden in hun avonturen op de KSA. Elke
keer zal hij iets verzinnen zodat iedereen zich tot het
uiterste kan uitleven! Want met Nicolas erbij, is de sfeer
altijd 12/10!!!

KABOUTERS
Anna Martens

Brecht Sucaet

Jarne Dewitte

Kabouters smeer jullie kuiten al maar in, want hier komt
Anna! Deze goedlachse jongedame begint aan haar
tweede jaar leiding in de KSA en zal ongetwijfeld weer
elke zaterdag klaarstaan om uw Kabouter te vermaken.
Ze is niet alleen bijzonder geëngageerd, maar ze start dit
jaar ook haar opleiding Kinesitherapie. Dus Kabouters,
bereid jullie voor op een soepel en gesmeerd jaar vol
toffe activiteiten!
Hallo! Het is misschien geen Duplo, of geen strandvlo,
ook geen cointreau, maar het is Brecht! Een bos krullen,
helder blauwe ogen en een aanstekelijke lach, maakt het
elke week, een onvergetelijke zaterdag. Met zijn jaren
ervaring en peperkoeken hart, gaat elke activiteit goed
van kracht. Kabouters schiet het vuurwerk maar af, want
dit jaar wordt STRAF! (Ook wel supermegavetcool!!)

Deze goedlachse eerste jaar staat helemaal klaar om de
Kabouters het jaar des jaren te geven. Met Jarne belooft
het een jaar te worden dat de Kabouters niet snel zullen
vergeten en misschien zelfs nog zullen over praten als ze
leiding zijn. Dus Kabouters, met leider Jarne, zijn jullie
vast en zeker in goede handen!

Yani Lambert

Ferre Mus

Als je een enthousiaste jongeheer zoekt bij de Kabouters,
moet je zeker eens bij Yani komen. Deze inventieve knaap
kan activiteiten bijeen knutselen die bij elke Kabouter wel
in de smaak zullen vallen en zal dat ook doen doorheen
heel het jaar. Yani is in ieder geval al dolenthousiast aan
het wachten op de leuke zaterdagen die volgen. En we
zijn er zeker van dat de Kabouters zelf ook niet kunnen
wachten.
Met deze jongeman in de leiding zullen jullie geen
gewone zaterdag meer kennen. Jullie mogen van geluk
spreken, want Ferre geeft zijn eerste jaar leiding aan de
Kabouters, kan makkelijk de zotste activiteiten bedenken
en staat altijd klaar als er problemen zouden optreden.
Hebben jullie er evenveel zin in als hij? Want met deze
combinatie van Ferre en de Kabouters wordt het duidelijk
een fantastisch jaar!

Laure Braeckman

Kabouters zijn jullie klaar, want Laure heeft al zin in het
nieuwe jaar. Met haar beleven jullie zeker en vast veel
plezier en met haar enthousiasme krijgt ze jullie zeker
elke zaterdag hier. Ze is niet bang om de handen uit de
mouwen te steken, dus staat ze hier week na week
opnieuw met een brede glimlach en een originele
activiteit.

Warre Quintyn

Kabouters, zijn jullie klaar voor een fenomenaal jaar?
Warre staat alleszins te springen om jullie onvergetelijke
zaterdagen te bezorgen. Met zijn 11 jaar als lid en
ondertussen een jaartje als leiding is hij een rasechte
KSA’er en kan hij jullie alle kneepjes van het vak leren.
Voor een flauw mopje groot of klein, moet je bij Warre
zijn. Pret is dus verzekerd!

SLOEBERS
Kevin Callant

Heeft deze jongeman nog een introductie nodig? Kevin
begint ondertussen al aan zijn 9e(!) jaar leiding, wat een
kerel! Na een jaartje leiding te geven aan Kabouters, staat
hij dit jaar terug helemaal klaar om er weer een
spetterend jaar te maken voor de Sloebers. Deze ''oude
rot'' kent na al die tijd de kneepjes van het vak en weet
dus perfect hoe hij de Sloebers moet entertainen! Het
wordt dus ongetwijfeld een topjaar!

Mats Geerdens

Een nieuw jaar brengt nieuwe leiding en Mats is daar één
van. Mats speelt basgitaar, dus Sloebers houd jullie maar
klaar, want met deze jonge, sportieve, muzikale
enthousiasteling wordt het zeker rocken geblazen.

Haimi Sturtewagen

Cas Lievens

Zin in een avontuur? Dan ben je bij deze stoere
ethiopische dame aan het juiste adres! Dit jaar wordt haar
tweede jaar als leidster en ze heeft er net zoals vorig jaar
weer superveel zin in. Dus Sloebers, zet jullie maar schrap
want met Haimi wordt het ongetwijfeld een onvergetelijk
jaar!
Beste Sloeber
Bereid jullie maar alvast voor op een spetterend jaar want
deze jongen zit het al zeker zitten. Na een paar jaren lid
achter de rug te hebben is hij er klaar voor om jullie
schitterend jaar te geven!

Sien Janssens

Deze toffe meid is toe aan haar tweede jaar leiding. Met
haar gekke dansmoves en toffe activiteiten zal ze jullie
op zaterdagnamiddag de tijd van jullie leven bezorgen.
Trek maar al je fel blauw hemd aan en leg je schoenen
klaar, want startdag komt er zo aan!

Rene Goossens

Sloebers, zijn jullie klaar voor deze nieuwe leiding? Hij is
soms wel wat stil, maar daar komt snel verandering in. Met
zijn 12 jaar ervaring als lid, weet hij perfect hoe de leukste
activiteit in elkaar zit. Hij zal er dus ook voor zorgen dat elke
zaterdagnamiddag de beste wordt.

Emma Mynsberghe

Liefste Sloebers, wat een geluk hebben jullie met jullie
leiding Emma. Deze enthousiaste en lieve dame staat voor
het tweede jaar klaar om fantastische en spannende
activiteiten te maken die onmiddellijk een lach op ieder
kind doen verschijnen.

Xander Verbinnen

De enthousiaste Xander staat voor een tweede keer op rij
klaar om de Sloebers opnieuw een onvergetelijk jaar te
bezorgen. Geen uitdaging te groot voor deze vastberaden
sportieveling. Met deze leider bereiken jullie
zaterdagnamiddagen ongekende hoogtes. Hou jullie maar
al klaar voor een spetterend KSA-jaar!

TIENERS

Jonas Vandepitte

Hou jullie maar stevig vast voor jullie splinternieuwe
leiding Jonas. Hij zal jullie niet enkel entertainen en laten
lachen met zijn flauwe mopjes, ook zal hij jullie
omverblazen met zijn spetterende activiteiten. ondanks
dit reeds zijn tweede jaar leiding is, is geen enkele
uitdaging hem teveel. Deze jongeman vol enthousiasme
heeft alvast veel zin om jullie iedere zaterdagnamiddag
weer omver te blazen.

Eline Van Deputte

Lieve Tieners, dit is Eline en je hebt haar alvast wel al eens
gezien. Als je haar nog niet kent zal je haar wel leren
kennen als een enthousiaste, sympathieke en goedlachse
leiding. Bij haar zal je je niet snel vervelen dankzij haar
onophoudelijk doorzettingsvermogen. Naast een tal van
avontuurlijke activiteiten kan je bij Eline ook terecht voor
een gezellige babbel, want praten kan ze als de beste!

Zinke Verstichelen

Ella Devos

Sorry Sloebers, maar dit jaar mogen de Tieners zich
amuseren met Zinke. Deze vurige dame start aan haar
derde jaar leiding en zal ervoor zorgen dat het een jaar vol
originele activiteiten en lachen wordt. Vergeet zeker de
beroemde dansfeestjes niet want een mini party zorgt voor
maxi pret! Kusje hier, kusje daar, Zinke is klaar voor het
nieuwe jaar!
Ella is de echte Bella van de KSA-leiding. Net als vorig jaar
staat ze ook dit jaar weer klaar voor de Tieners. Voor hen
zal ze altijd klaarstaan, bij een lach en bij een traan.
Tieners, wacht maar af want jullie gaan zien, Ella is een
toffe trien en ze verdient zeker een 10 op 10.

Brent Meirlaen

Dag Tieners,
Voor het 2e jaar op rij hebben jullie de eer om van Brent
leiding te krijgen. Aan Brent heb je niet alleen een
enthousiaste leiding, hij is ook nog eens de beste in
kaartlezen. Je kan ook altijd op hem rekenen als je een
balletje wilt trappen! Brent heeft er alvast super veel zin
in, jullie ook?

Noor Van der Vennet

Na een jaar bij de Sim, komt deze enthousiaste leiding
eindelijk eens bij de Tieners! De Tieners mogen blij zijn
dat deze ervaren KSA-mama er voor hen zal zijn dit jaar.
Met haar drie jaar ervaring en leidingsskills zal zij
ongetwijfeld voor een onvergetelijk jaar zorgen. Tieners,
hou jullie vast, want Noor komt eraan!

Willem Van Den Daele

Tieners, houd jullie klaar, want Willem is daar! Voor de
tweede keer op rij, heeft hij jullie er graag bij! Willem is
een echte krachtpatser, maar ook heel behulpzaam en hij
draagt “Président” als bijnaam. Ik hoop dat jullie klaar zijn
voor een jaar vol leven, want hij zal zich 100% geven!

Pieter Jan Debrabandere
Pieter Jan, alias Pejay, jullie mogen heel wat verwachten
van hem. Als compensatie voor de zes maanden dat hij in
het buitenland zal studeren met Erasmus, zal hij zich dubbel
inzetten in de maanden dat hij er wel is. Dat belooft groots
te worden: hij zal luidkeels de activiteiten uitleggen en jullie
uit volle borst bejubelen.

JIM

Karsten Maes

Tuur Vermeire

Karsten, Kaas, Koaske, Moaske, net zoals zijn bijnamen is
deze kerel enorm veelzijdig. Naast een geweldige
hoeveelheid inzet en motivatie, staat hij elke keer weer
paraat voor zijn leden. Na zichzelf in zijn derde jaar
volledig bewezen te hebben als kampleiding, is er geen
twijfel meer mogelijk over het feit dat hij over alle
capaciteiten beschikt om er voor de Jim een topjaar van
te maken! De tweedejaars zullen dat toch al zeker kunnen
beamen!
Deze zalige kerel begint aan zijn vierde leidingsjaar. Hij gaat
geen uitdaging uit de weg en is zelfs hoofdleiding. Met zijn
motivatie en vindingrijkheid zal hij zeker en vast voor een
topjaar zorgen. Enthousiast en gedreven staat hij elke week
voor jullie klaar!

Bert Gevaert

Lees aandachtig Jimmers, het is het waard: ontmoet uw
leiding Bert a.k.a. Helivaart! Deze jonge heer is blond
behaard en sterk als een boerenpaard: klinkt toch als een
combikaart? Voor zijn vierde jaar als leiding scherpt Bert
alvast zwaard, alweer een zorg bespaard! De Jimmers
entertainen? Da’s een job die Bert zo klaart!

Chanel Holderick

Geen zin in onervaren en saaie leiding? VREES DAN
NIET! Deze jongedame geeft dit jaar voor de derde keer
op rij Jim en zal daarom zeker niet teleurstellen. Als er
dus iemand weet van aanpakken, is het wel Chanel. Eén
ding staat vast: de Jim is in goede handen, zal zich geen
seconde vervelen en is klaar voor een spetterend jaar!

Anneleen Wouters

Aandacht, aandacht!
Na de Kim is deze leiding opnieuw klaar voor de Jim
Nieuwe activiteiten zijn haar ding
Elke zaterdag staat ze paraat
Levert enthousiamse in het kwadraat
Een luisterend oor
En ze zong vroeger in het kerkkoor
Nergens vind je een leiding zoals zij. Jimmers, Anneleen
maakt jullie zeker blij

Warre De Gussem

Warre Jacques De Gussem wist als KSA-icoon de
geschiedenis al heel wat te kleuren. Sinds hij in 2006 deze
gebieden voor het eerst betrad in zijn blauwgekleurde
hemd, toonde hij zich al niet als grijze muis. Men noemde
hem wel eens de prins op het witte paard en hij zorgde al
voor vele rooskleurige jaren. Jaja Jimmers, de andere
groepen zullen groen zien van jaloezie met deze
bruinharige Adonis.

SIM

Mathias Vandepitte

Hij is niet enkel een kei in het leiding geven zelf,
bovendien is hij dit jaar voor de tweede maal
hoofdleiding van KSA Aalter! Met zijn razende
enthousiasme en fantastische toewijding zorgt hij dit
jaar ongetwijfeld voor originele en doordachte
activiteiten! Simmers, zijn jullie klaar voor deze pittige
leider eerste klas? Houd jullie klaar voor Mathias!

Lore Van Acker

Lore is een kleine maar fijne leiding die alles uit de kast
zal halen om de Simmers te entertainen. Met haar 3
jaar ervaring als leiding en 14 jaar als volbloed KSA'er, is
Lore haar wilde haren nog lang niet kwijt. Met haar
aanstekelijke lach en briljante ideeën zal ze de Simmers
onvergetelijke avonturen laten beleven. Simmers, zet
die glimlach maar op want met Lore wordt het werkjaar
zeker geen flop!

Elke Van den broecke

Mag ik jullie voorstellen aan deze straffe dame, ze is
enthousiast en intelligent, iets wat iedereen zal beamen.
Met haar zwoele dansmoves kan ze iedereen charmeren
en met haar vrolijke lach zal ze het plezier kwadrateren.
Wat je ook moet weten is dat we haar creativiteit niet
mogen vergeten, met deze studente Architectuur beleef
je dit jaar het zotste KSA-avontuur. Een feit dat we niet
moeten overleggen, haar vijfde jaar als leiding wordt er
weer eentje om U tegen te zeggen.

Simon De Gussem

Dames en heren, dit is een opsporingsbericht. Sinds
begin september is deze 21-jarige jongeman vermist. Hij
is te herkennen aan zijn perfect gestylede kapsel,
goddelijke lichaam en gevatte opmerkingen. Ook schijnt
hij zich te verschuilen onder de naam “Shelby”. Men zag
hem voor het laatst in de buurt van jeugdlokaal “De
Sjelter” gekleed in fel blauw hemd. Pas op, deze man is
mogelijks in het bezit van een onuitputtelijke voorraad
topactiviteiten en enthousiasme! Als je deze persoon
gezien zou hebben, meld je dan zeker elke zaterdag om
14uur in het simlokaal!

Torre Van de Walle

Torre, Walle voor de vrienden, begint dit jaar aan zijn
vierde jaar als leider. Elke zaterdag zal hij fris en monter
z'n complexe activiteiten aan jullie voorschotelen. Deze
jonge politicoloog bedenkt niet alleen de beste spellen,
hij is nog eens een stoere kerel ook! Maar wees gerust
Simmers, ons Walle heeft ook een zacht kantje. With all
this being said, Walle zal er een topjaar van maken!

Eline Maeyens

Simmers, watch out! Eline begint gemotiveerd aan haar
vierde jaar leiding en dat zullen jullie geweten hebben!
Met haar creatieve brein kunnen jullie zich dit jaar aan een
heleboel gekke activiteiten verwachten. Ook kan je bij deze
pedagoge in spé kan met elk probleem terecht. Kortom,
voor een gek idee en een babbel groot of klein, moet je bij
Eline zijn!

KIM
Daphne Van Deputte

Deze knappe dame begint aan haar vijfde jaar leiding vol
plezier. Na een jaar bij de Sloebers, is deze topper klaar om
haar eeuwig enthousiasme en haar tonnen ervaring met de
oudste groep te delen. Kimmers, met Daphne wordt het
ongetwijfeld een topjaar!

Anton Scheir

Anton staat volledig jaar om in zijn vierde jaar leiding de
Kimmers een onvergetelijk laatste jaar als lid te bezorgen.
Wat mogen ze daarvan verwachten? De origineelste
activiteiten en beste KSA-ervaringen overgoten met
aanstekelijk enthousiasme en eeuwige positiviteit. Je ziet
het, Anton heeft alles in zich om er een memorabel jaar
van te maken!

Charlotte Van Acker

Char-snot? Char-prot? Maar neen, Samson, Char-lotte!
Toch even serieus nu. Charlotte is dé KSA-vrouw waar
iedereen een voorbeeld aan moet nemen. Goeie
studente, schone prente, maar bovenal de allerbeste
docente voor de Kimmers, want die worden dit jaar tot
leiding klaargestoomd. Ze heeft al vier jaar ervaring in
het leidinggeven, en ook dit jaar gaat ze voor niets
minder dan absolute topkwaliteit. Dus, beste Kimmers,
GET HYPED voor de komende periode, want Charlotte is
weer van de partij!!!

Wannes Sucaet

Deze architect in spe staat dit jaar paraat om jullie klaar
te stomen tot volwaardige leiding. Hij heeft met zijn 4
jaar op de teller bakken vol ervaring om jullie allerlei
handige tips en tricks aan te leren. Opgepast Kimmers,
want deze handige Harry is er meer dan klaar voor,
hopelijk jullie ook!

Wist je dat...
-

We dit jaar een nieuwe groep hebben voor de derde kleuterklas?
Het jaarthema dit jaar “Tien op Team” is?
De KSA op ’t Endezomer lekkere NEF-burgers heeft verkocht?
We dit jaar met 44 leiding zijn?
Ons kamp opnieuw een topper was?
We dit jaar weer een adembenemend ouderfeest organiseren?

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 19 oktober 2019 een
namiddag mee te komen spelen in mijn

jeugdbeweging KSA Aalter (Sportlaan 87).
De activiteit gaat door van 14u tot 17u.
Tot dan!
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Babysitten
Heel wat leiding is bereid om op jullie kleine spruit(en) te passen, ook
buiten de KSA uren.

Laure Braeckman

0492683647

Jonas Vandepitte

0477307510

Leni Crommelinck

0489359937

Ella Devos

0489560570

Brent Meirlaen

0496800795

Anna Martens

0496419517

Janne Lievens

0476092283

Wij zijn niet beschikbaar op zaterdag.

Spelletje!

