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Wie zijn we? 
KSA Broechem is de tofste jeugdbeweging van Broechem en omstreken. Bij 
KSA vinden kinderen en jongeren met verschillende karakters, achtergronden 

en meningen een vaste stek. Door echt ploegwerk kunnen leden en leiding 
verantwoordelijkheid opnemen en leert men rekening houden met elkaar.

Kinderen kunnen elke zaterdag hun fantasie en creativiteit uitwerken bij 
ons. Jezelf eens lekker vuil maken en alles doen wat thuis niet mag. Je leert 
durven, risico’s nemen en ontdekken. Daarbovenop maak je bij ons vrienden 

voor het leven!



Waar en wanneer
3 keer per maand op zaterdagnamiddag van 14u tot 17u komen we sa-

men aan het Fransiscusheem, onze vaste lokalen (achter het Gildenhuis van 
Broechem). We hebben ook een tweede lokaal in de Rubenslaan (naast de 

fietsenstalling van de Springplank), maar we spreken altijd af aan het Fran-
siscusheem, hier gebeuren ook de formaties. 

In het begin van het KSA-jaar maken we een duidelijke kalender zodat 
iedereen onze activiteiten zo vlot mogelijk kan inplannen. Deze kalender kan je 

vanaf september terugvinden op onze facebookpagina (https://www.face-
book.com/KSABroechem) of op onze site (www.ksabroechem.be). 

Vind je toch niet de informatie die je zoekt of is er iets niet duidelijk? Neem 
gerust contact op met de leiding of hoofdleiding. Alle GSM-nummers vind je 

verderop in dit boekje.

Je mag ook altijd mailen naar ksa.broechem@hotmail.com



Leeftijdsgroepen
Onze leeftijdsgroepen hebben telkens een meisjes - en

jongensgroep. Onze jongsten (piepers en voskes) zullen de meeste ac-
tiviteiten samen doen. De andere groepen kunnen af en toe gemengde 
activiteiten inplannen maar blijven ook hun eigen programma uitbou-

wen, voor meisjes en jongens apart.



Piepers & voskes
6 – 8 jaar (vanaf de 3de kleuterklas): spelen, spelen en nog eens 

spelen, verwondering en nieuwe ervaringen.

Onze jongsten vertederen ons elke keer weer en worden door alle oudere 
groepen en leid(st)ers op handen gedragen en vertroeteld. Evengoed verras-
sen zij ons vaak door wat ze al kunnen!

Wat kunnen Piepers en Voskes als geen ander?
Hun levendige fantasie zorgt ervoor dat ze op reis kunnen naar eender waar, 
met eender wie, om eendere welk probleem op te lossen. Leid(st)ers zijn 
tijdens deze reizen hun troost en toeverlaat.

Roodkapjes & kleine ban
8 – 10 jaar (3e en 4e leerjaar): enthousiaste bende, dingen  

uitproberen die thuis niet kunnen.

De Roodkapjes en Kleine Banners zitten halfweg hun carrière op de lagere 
school en zijn niet langer de jongste leden van KSA. Spelletjes worden al wat 
complexer.

Wat kunnen Roodkapjes en Kleine Banners als geen ander?
Echt samen spelen, nieuwsgierig op ontdekking gaan en vooral: niet teveel stil 
zitten.



Robbedol & grote ban 
 10 – 12 jaar (5e en 6e leerjaar): actie, spanning en groepsgevoel.

Onze Robbedol en Grote Ban houden best van wat spanning en uitdaging. Bij 
KSA mogen ze echt bij de groep horen en nieuwe vrienden leren kennen.

Wat kunnen Robbedol en Grote Ban als geen ander?
Kampen bouwen, wedstrijden onder vrienden, spannende opdrachten: geen 
uitdaging gaan ze uit de weg. De leiding houdt hierbij steeds een oog je in het 
zeil.

JIM & Knapen 
12 – 14 jaar (1e en 2e middelbaar): experimenteren, meer zelfstandig-

heid, zichzelf ontdekken.

Onze Jimmers en Knapen zijn stilaan ‘groot’ geworden en mogen de echte 
wereld verkennen. Ze gebruiken de vrijheid die ze genieten als pubers om op 
avontuur te trekken.

Wat kunnen Jimmers en Knapen als geen ander?
Activiteiten worden avontuurlijker, vriendengroepen worden heel wat hechter.



Skim & Jong-Hernieuwers
14 – 16 jaar (3e tot 5e middelbaar): beginnende verantwoordelijk-

heid, zichzelf zijn onder vrienden.

KSA wordt voor de Skimmers en Jong-Hernieuwers een ontmoetingsplaats 
met vrienden. Ze zullen soms willens stilzitten om wat gezellig te babbelen, 
maar trekken er even graag eens samen op uit om de meest uiteenlopende 
stunten te beleven.

Wat kunnen Skimmers en Jong-Hernieuwers als geen ander?
De leiding kan hen al wat verantwoordelijkheid geven over eigen activiteiten. 
Ze verrassen vaak met hun initiatief en organisatietalent.



16+: betrokkenheid, creativiteit, organisatietalent, veiligheid, conflict-
bemiddeling, netwerken, lachen, fuiven.

Leiding worden bij KSA: da’s een duidelijk engagement opnemen om de groep
mee te dragen en richting te geven.`

Wat kunnen onze leid(st)ers als geen ander?
Als creatieve duizendpoten willen we onze leden elke week opnieuw een 
verrassende, avontuurlijke en knotsgekke tijd bezorgen. Zelf hebben we al een
heel traject afgelegd binnen KSA en sterke vriendschappen gesmeed en willen
we niet liever dan onze leden ook die kans te geven.

Leid(st)ers die niet de tijd of de behoefte hebben om alle extra inzet die het
leiding geven vraagt, te investeren, kunnen bewust kiezen om toch nog niet
alle banden met KSA Broechem te verbreken en kunnen kiezen om Péke of
Bomma te worden.

Hernieuwers hebben ook verantwoordelijkheden. Maar bovenal amuseren zij
zich zo graag op zaternamiddag! Nu denkt u waarschijnlijk: alsof die Hernieu-
wers nog gaan meedoen met een spel? Wel, u hebt ongelijk. Ook zij doen wel
nog eens een bosspel, dorpsspel, …

Hernieuwers & leiding



Jaarthema

Tien op Team, dat krijg je als KSA’(st)er als je inzet op samenwerking!

In KSA werken we samen, helpen we elkaar, rekenen we op elkaar en vinden 
we steun bij elkaar. Als lid gebeurt dat bij het uitvoeren van opdrachten, het 
plezier maken en het spelen tijdens uitdagende activiteiten. Als leiding werk 
je samen aan activiteiten, projecten en evenementen. Gaandeweg versterk je 
de band tussen de teamleden en ontstaan er hechte vriendschappen voor het 
leven.

In KSA sta je nooit alleen. We mogen dankbaar rekenen op de steun van 
talloze supporters. Niet in het minst oud-KSA’ers, maar ook ouders, familie, 
vrienden, buren en andere sympathisanten zorgen voor de nodige aanmoedi-
gingen en creëren in nood een veilig vangnet.

Het netwerk strekt zich verder uit. De ene keer slaan we de handen in 
elkaar met stedelijke of gemeentelijke partners, de andere keer zetten we een 
samenwerking op met organisaties of de buurt. En sowieso vinden we steun 
bij de koepel.

KSA staat voor grote verbondenheid, dankzij alle samenwerkingen. We zijn 
steeds op zoek naar nieuwe verbindingen, naar wie het pad naar KSA nog 
niet gevonden heeft. Dat daagt ons uit, samen gaan we voor Tien op Team!

Tien op team



Kennismaking  14/09



Kennismaking  14/09
De kennismaking is onze eerste activiteit van het jaar. We leren iedereen en
KSA wat beter kennen op deze dag. Aarzel niet om vriendjes, vriendinnetjes,
broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes,… mee te nemen, want ook zij zijn welkom
vandaag!

Voor de geplande activiteiten kan je best even naar het artikel van je groep
kijken. Vanaf 17u is iedereen welkom (ouders, grootouders, tantes,…) om iets
te komen drinken en te babbelen. Elke deugeniet die aanwezig is op de kennis-
making, krijgt na de formatie om 17u ook nog een verrassing!



Startdag 21/09
Vandaag begint het KSA-jaar echt! Om 11u verzamelen we allemaal aan het 
Fransiscusheem en blazen we Broechem omver met een heuse stoet. Voor de 
jongste leden wordt vervoer voorzien maar laat dat hun niet weerhouden om 
alle toeters en bellen die ze hebben mee te nemen. Vanaf de Grote Ban en de 
Robbedol neem je je fiets mee en alles wat lawaai maakt, oranje of blauw is. 

We paraderen richting de moervelden waar we samen zullen eten. Ook de rest 
van de dag spenderen we hier met een tal van leuke activiteiten zoals spring-
kastelen, gekke fietsen, waterspellen, … . Vergeet dus zeker je bikini niet!

Om 17u trekken we terug naar het Fransiscusheem voor de fromatie en star-
ten we meteen onze spaghettislag. Leden eten gratis en al de rest (vrienden, 
familie, buren, … ) eet voor €5 mee van onze overheerlijke spaghetti! Na de 
spaghettislag kan iedereen nog even blijven hangen voor een gezellig kamp-
vuur, wat live muziek, een hapje en een drankje. 

Spaghetti bestellen? Stuur een mailtje naar ksa.broechem@hotmail.com met 
het aantal porties bolognèse of vegetarisch. 

Tot dan!  



Het weekend
In de loop van het jaar trekt elke leeftijdsgroep er een keertje op uit voor een 
heel weekend, van vrijdagavond tot zondagmiddag. De data hiervan krijgen 
jullie te horen zodra die bekend zijn. Hier al een voorsmaakje van die andere 

jaarlijkse toppers. 



Het kamp
Het hoogtepunt van vele zomervakanties. Van vijf dagen voor de kleinsten 
tot twee weken voor de allergrootsten, maar steeds propvol plezier, avontuur 
en geschater. Onze kampgangertjes komen weer thuis met vuile kleren en 
snoeten (al doen we echt ons best om ze proper te houden), een rommelige 
valies, vaak een extra schepje zelfstandigheid en zelfvertrouwen en steeds een 
berg fantastische herinneringen. Dit jaar valt het kamp iets vroeger, hier zijn 
de kampdata van 2020: 

Kampdata van de meisjes volgende zomer:
- 13/07 vertrek leiding
- 15/07 vertrek skim
- 16/07 vertrek jim
- 19/07 vertrek roodkapjes en robbedol
- 21/07 vertrek piepers en voskes
- 26/07 bezoekdag

De data van de jongens voor volgende zomer.
- 11/07 vertrek Hernieuwers en Leiding 
- 12/07 vertrek Jong-Hernieuwers
- 15/07 vertrek Knapen
- 17/07 vertrek Grote Ban
- 19/07 vertrek Kleine ban
- 26/07 bezoekdag





Inschrijven
Hoe moet ik mijn kind inschrijven?
Het is niet moeilijk om uw zoon of dochter in te schrijven bij KSA. Als eerste
moet u het inschrijvingsformulier invullen. Inschrijven kan via de site  
(www.ksabroechem.be) onder de rubriek “inschrijven”.  

Het inschrijvingsgeld voor een jaar vol leuke activiteiten bedraagt:

Voor 1 kind €60 
Voor 2 kinderen €110 
Voor 3 kinderen €150

Dit bedrag kan u storten op ons rekeningnummer 
BE29 7512 0732 0564. Vermeld zeker bij de mededeling de naam van 
uw kind en de leeftijdsgroep waarbij hij/zij zich bevindt.

Als u het lidgeld pas na 15 oktober betaalt, zijn wij genoodzaakt om €5 meer
te vragen.



looks & stijl

Binnen Vlaanderen bestaan er veel varianten op het KSA-uniform. 
Er zijn lichtblauwe hemden (zoals sommige onder jullie nog hebben) 
en ook koningsblauwe. Naast ons oranje sjaaltje worden er ook 
rode en lichtblauwe gebruikt bij andere jeugdbewegingen.

Sinds het verdwijnen van KSJ’s en VKSJ’s zijn ook de lichtblau-
we hemden aan het verdwijnen. Vanaf nu bestaat ons uniform uit 
een koningsblauw hemd. Is je lichtblauw hemd nog niet aan vervan-
ging toe? Geen probleem, je mag dit gerust blijven afdragen!

Op onze activiteiten verwachten wij iedereen in uniform. Dat is niet 
alleen goed voor de herkenbaarheid als groep, maar onze unifor-
men kunnen ook tegen een stootje en zijn bestand tegen uitbundig 
spelplezier. 

Naast onze hemden zijn onze T-shirts en het oranje sjaaltje 
verplicht voor alle leden. Daaronder draag je een blauwe 

rok, short of (jeans) broek.



Je KSA-hemd ziet er in de loop der jaren alleen 
maar ‘echter’ uit.

Niet alleen door de sporen van het vele ravotten, maar ook door de badges 
die je gaandeweg verzamelt. Zo zijn er badges voor de jaarthema’s, voor je 
leeftijdsgroep en voor het behalen van bepaalde proeven of vaardigheden. Op 
deze foto’s kan je zien waar deze badges op je hemd thuishoren.





Leidingsploeg  
2019-2020



Piepers & voskes
Bijnaam: /
GSM-nummer: 0468183868
Adres: Antwerpsesteenweg 48
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 14de 
Hoeveelste jaar leiding: 1ste 
Ik studeer: geschiedenis op UA
Ik eet het liefst: een dagschotel 
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: om te gaan feesten
Grootste misstap: Ik ben ooit 1 
keer naar de startdag van de chiro 
geweest
Mijn celebrity crush: Nancy van 
thuis
Favoriete KSA-herinnering: 
buitenlandse reis naar Mallorca

Bijnaam: Jo
GSM-nummer:  
04 71 21 46 27
Adres: Antwerpsesteenweg 48
Leeftijd: 19 jaar 
Hoeveelste jaar KSA: 15e jaar       
Hoeveelste jaar leiding: 3e jaar, 1e jaar 
bonds
Ik studeer: Psychologie
Ik eet het liefst: Kampeten en dan vooral 
curryworst met purree en een overdosis 
appelmoes. 
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken:  Liever niet maar als het is om op 
ksa kamp te vertrekken,  kan het net door 
de beugel
Grootste misstap: Die moet nog komen... 
Mijn celebrity crush: Jackson Avery uit 
Grey’s anatomy
Favoriete KSA-herinnering: Buiten-
landse reis naar Polen

Lukas 
Janssens

Johanna 
Janssens

Maarten 
Notelteirs Lore 

Dens
Tuur 

Willems
Leen 

Dieltjens



Bijnaam: Mutte
GSM-nummer: 0498622723
Adres: Heidestraat 56 2520 
Emblem
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 14e         
Hoeveelste jaar leiding: 1e
Ik studeer: bachelor in de bouw
Ik eet het liefst: pizza
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: een goei foaf
Grootste misstap: den Benny pikken
Mijn celebrity crush: Laura Tesoro
Favoriete KSA-herinnering: 
Buitenlandse reis naar Mallorca

Bijnaam: /
GSM-nummer: 04/92.72.38.83
Adres: Legebaan 20 2560 Nijlen
Leeftijd: 19 jaar
Hoeveelste jaar KSA:  14e jaar      
Hoeveelste jaar leiding: 3e jaar
Ik studeer: SEW
Ik eet het liefst: puree met curryworst 
en appelmoes 
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: een vakantie  
Grootste misstap: 6 flessen azijn 
kopen in plaats van water
Mijn celebrity crush: Liam Hemsworth 
Favoriete KSA-herinnering: buiten-
landse reis naar Polen 

Maarten 
Notelteirs

Lore 
Dens

Lukas 
Janssens



Tuur 
Willems

Leen 
Dieltjens

Johanna 
Janssens

Bijnaam: Tukke, Techno Tuerlinckx 
GSM-nummer: 04.98.78.52.81
Adres: Broechemsesteenweg 67 
Leeftijd: 19 jaar 
Hoeveelste jaar KSA: 14e    
Hoeveelste jaar leiding: 2e 
Ik studeer: Houtskeletbouw con-
structie 
Ik eet het liefst: BBQ 
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken:  Safety first 
Grootste misstap: vallen met de fiets
Mijn celebrity crush: Dua Lipa, 
Selena Gomez 
Favoriete KSA-herinnering: 2 
daagse in Frankrijk

Bijnaam: /
GSM-Nummer: 0471 55 81 01
Adres: Rubenslaan 17 
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 14de
Hoeveelste jaar leiding: 2de
Ik studeer: Kinésitherapie 
Ik eet het liefst: Frietjes met mayo 
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: Frietjes met mayo 
Grootste misstap: Appendix laten 
springen tijdens het kamp 
Mijn celebrity crush:  Michael Scofield
Favoriete KSA-herinnering: Bui-
telandse reis naar Budapest en alle 
kampen



Roodkapjes

Bijnaam: /
GSM-nummer: 0471214893 
Adres: Emblemseweg 42 
Leeftijd: 19 
Hoeveelste jaar KSA: 15e jaar
Hoeveelste jaar leiding: 3e 
jaar
Ik studeer: Bio-Ingenieur
Ik eet het liefst: Krieken met 
ballekes
Hiervoor mag je me altijd 
wakker maken: Laat me toch 
maar lekker verder slapen 
Grootste misstap: Tong tussen 
de deur steken
Mijn celebrity crush: Cillian 
Murphy
Favoriete KSA-herinnering: 
KSA kamp 2019

Bijnaam: /
GSM-nummer: 
0484254258
Adres: Boomgaardweg 16
Leeftijd: 18 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 13de
Hoeveelste jaar leiding: 3de
Ik studeer: Geneeskunde
Ik eet het liefst: Kampeten ;-)
Hiervoor mag je me altijd 
wakker maken: Chocolade
Grootste misstap: 1 jaar chiro 
voor ik naar ksa kwam
Mijn celebrity crush: Noah 
Centineo
Favoriete KSA-herinnering: 
Eindejaarsreis Polen

Bijnaam: Lot(je)
GSM-nummer:  
0497855333
Adres: Broddestraat 22
Leeftijd: 17 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 13
Hoeveelste jaar leiding: 1
Ik studeer: economie talen 
Ik eet het liefst: Hamburgers
Hiervoor mag je me altijd wak-
ker maken: eten
Grootste misstap: ooit overwo-
gen om naar de chiro te gaan 
Mijn celebrity crush: Tyler  
Blackburn
Favoriete KSA-herinnering: 
Buitenlandse reis naar Budapest

Jente 
Bruynseels Liezelot 

Vanlathem

Leen 
Seliaerts



Kleine ban 

Bijnaam: Arti
GSM-nummer: 
0474/63.68.66
Adres: Achterlo 12
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar KSA: 14de 
Hoeveelste jaar leiding: 3de
Ik studeer/doe als job: op 
zoek
Ik eet het liefst: een goeie hap 
van een broodje martino
Hiervoor mag je me altijd 
wakker maken: Als iemand pro-
blemen heeft en me nodig heeft.
Grootste misstap:  1 jaar in de 
scouts te hebben gezeten.
Mijn celebrity crush: Alexandra 
Daddario
Favoriete KSA-herinnering: 
Buitenlandse reis naar Corfu! 

Bijnaam: Jekke, Tetjes
GSM-nummer: 
0476653197
Adres: Lostraat 24
Leeftijd: 19 
Hoeveelste jaar KSA: 14de
Hoeveelste jaar leiding: 2de
Ik doe als job: Soms student, 
soms afwasser
Ik eet het liefst: Chicken 
tandouri van de mama
Hiervoor mag je me altijd 
wakker maken: Chicken 
tandouri van de mama
Grootste misstap: Z.
Mijn celebrity crush: Jennifer 
Aniston!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Favoriete KSA-herinnering: 
Buitenlandsereis in Pisa

Bijnaam: Drekke 
GSM-nummer: 04716349 30
Adres: Gustaaf Peetersstraat 48
Leeftijd: 20 jaar  
Hoeveelste jaar KSA: 14 de 
Hoeveelste jaar leiding: 3de 
(waaronder één jaar peke)
Ik studeer: Industriële ingenieurs-
wetenschappen (elektro mechanica)
Ik eet het liefst: pasta, maar 
eigenlijk ook wel frieten
Hiervoor mag je me altijd 
wakker maken: zomerdagen en 
-avonden
Grootste misstap: 1ste jaar geen 
leiding gegeven 
Mijn celebrity crush: Madison 
Pettis
Favoriete KSA-herinnering: 
Buitenlandse reis naar Corfu

Jef van  
de kelft Dries 

PittoorsArthur 
Feijen



Robbedol
Bijnaam: Joskee
GSM-nummer: 04 75 43 35 85
Adres: moorstraat 6 
Leeftijd: 17 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 13e jaar
Hoeveelste jaar leiding: 2e jaar 
Ik doe als job: ik studeer nog xd
Ik eet het liefst: iets van pasta <3
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: een foaaaf met men vrienden
Grootste misstap: in de lagere school 
paar jaar niet mee op kamp geweest….
Mijn celebrity crush: nog steeds harry 
styles 
Favoriete KSA-herinnering:  
Budapest <3

Bijnaam: Jol
GSM-nummer: 0497397508
Adres: Breughellaan 83 Broechem
Hoeveelste jaar KSA: 12de
Hoeveelste jaar leiding: 1ste
Ik doe als job: studeer nog maar werk 
af en toe in een winkel 
Ik eet het liefst: sushi
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: om op reis te gaan 
Grootste misstap: Perongeluk op een 
zee-egel springen 
Celebrity crush: Liam Hemsworth
Favoriete KSA-herinnering: buiten-
landse reis naar Budapest 

Jolien
Van Dyck

Josephine 
Joris





Bijnaam: Smalle, De Neus
GSM-nummer: 0479645494
Adres: Rubenslaan 17
Leeftijd: 19 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 15de 
Hoeveelste jaar leiding: 3de 
Ik studeer: TEW bedrijfskunde
Ik eet het liefst: veel
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: voor de KSA, altijd!
Grootste misstap: Nonkel Jorn een 
dag niet geknuffeld
Mijn celebrity crush: Charlotte De 
Witte (ook het innerlijke telt)
Favoriete KSA-herinnering: Buiten-
landse reizen

Bijnaam: Boke
GSM-nummer: 0497619471
Adres: Mollentstraat 16
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar KSA:  16 
Hoeveelste jaar leiding: 3e jaar, 2e 
jaar bonds
Ik studeer: Sportmanagement
Ik eet het liefst: Alle soorten Pasta’s
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: Om te vertrekken naar een goei 
concertje/festivalleke
Grootste misstap: Op Kobe zijn benen 
plassen
Mijn celebrity crush: Kelly Rohrbach 
Favoriete KSA-herinnering: buitenland-
se reizen Corfu, Pisa & Mallorca

Joppe 
Dieltjens

Bo 
Duerinck



Kobe 
Vanlathem Jasper 

Dillen

Bijnaam: (E)bok
GSM-nummer: 0479492538
Adres: Broddestraat 22
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar KSA: 16e 
Hoeveelste jaar leiding: 3de 
Ik studeer: Leerkracht lo & bewegings-
recreatie
Ik eet het liefst: alles
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: Een reisje naar Mexico
Grootste misstap: Ziek worden op 
kamp en naar huis moeten als knaap
Mijn celebrity crush: Blake Lively
Favoriete KSA-herinnering: Buiten-
landse reis naar Corfu

Bijnaam: Dillen & d(r)illie
GSM-nummer: 0495817618
Adres: Breughellaan 79
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar KSA:  13 
Hoeveelste jaar leiding: 3e
Ik studeer: Financiën en verzekeringen
Ik eet het liefst: Lasagne
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: Een goei concert
Grootste misstap: Pas vanaf knapen 
mee op kamp gaan
Mijn celebrity crush: Annabelle Wallis 
Favoriete KSA-herinnering: buitenland-
se reis Mexico

Grote ban 



JIM

Bijnaam: strid
GSM-nummer: 0474082262
Adres: Van den Nestlaan 46
Leeftijd: 19
Hoeveelste jaar KSA: 14e 
Hoeveelste jaar leiding: 3e 
Ik studeer: leerkracht 
Ik eet het liefst: kroketten 
Hiervoor mag je me altijd wak-
ker maken: op reis gaan 
Grootste misstap: /
Mijn celebrity crush: KJ Apa 
Favoriete KSA-herinnering: 
buitenlandse reis Polen

Bijnaam: Jokke
GSM-nummer: 0470347417
Adres: Emblemseweg 25
Leeftijd: 19
Hoeveelste jaar KSA: 16e
Hoeveelste jaar leiding: 1 jaar 
bomma, 3 jaar leiding
Ik studeer: Interiervormgeving, 
Mechelen
Ik eet het liefst: Pascale Naes-
sens
Hiervoor mag je me altijd 
wakker maken: om de keuken 
te overvallen of om naar de fuif 
te gaan
Grootste misstap: vrienden 
maken bij de Chiro
Mijn celebrity crush: Theo 
James
Favoriete KSA-herinnering: 
laatste kamp als lid

Bijnaam: Stef
GSM-nummer: 
0499748712
Adres: Bistweg 37
Leeftijd: 18 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 13e 
Hoeveelste jaar leiding: 3e 
Ik doe als job: studeer nog
Ik eet het liefst: frietjes me ne 
curryworst special
Hiervoor mag je me altijd 
wakker maken: om op reis te 
vertrekken
Grootste misstap: de cantus
Mijn celebrity crush: Leonardo 
DiCaprio
Favoriete KSA-herinnering: 
de schuimparty

Astrid 
Holmstock Steffi 

Moortgat
Joke 

Schittekat



Knapen

Bijnaam: Blop
GSM-nummer: 0476416137
Adres: Steenweg op ’t fort 6
Leeftijd: 19
Hoeveelste jaar KSA: 10
Hoeveelste jaar leiding: 2 
Ik studeer: Business management, 
international business
Ik eet het liefst: Spaghetti
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: KSA
Grootste misstap: Pas bij grote ban in 
KSA komen
Mijn celebrity crush: Margot Robbie
Favoriete KSA-herinnering: Buiten-
landse reis

Bijnaam: Sakke
GSM-nummer: 0497317605
Adres: Broechemsesteenweg 58
Leeftijd: 18 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 13de
Hoeveelste jaar leiding: 1ste
Ik doe als job: hudograver
Ik eet het liefst: vóór mijn leden xxx
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: handstand
Grootste misstap: Er was eens een 
wespennest...
Mijn celebrity crush: Margot Robbie
Favoriete KSA-herinnering: Buiten-
lands reizen in Mallorca

Sam 
Dobbelaere

Bob 
Dehertefelt



Jong-Hernieuwers

Bijnaam: Goos
GSM-nummer: 0488860682
Adres: Sintelweg 1
Leeftijd: 20 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 15de
Hoeveelste jaar leiding: 3de
Ik doe als job: technieker 
Ik eet het liefst: fritte
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: fuif me de manne
Grootste misstap: blijven zitten in het 
middelbaar 
Mijn celebrity crush: Selena Gomez
Favoriete KSA-herinnering: buitenland-
se reis Corfu

Bijnaam: /
GSM-nummer: 0479854660
Adres: Hanegoor 38, 2288 Bouwel
Leeftijd: 20 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 16e jaar
Hoeveelste jaar leiding: 3e jaar
Ik doe als job: Gietvloeren
Ik eet het liefst: Frietje van de frituur
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: 
Een vettige fuif
Grootste misstap: Bochten pakken waar er 
geen zijn
Mijn celebrity crush: Ariana Grande
Favoriete KSA-herinnering: Buitenlandse 
reis naar Corfu

Jef van  
de kelft

Dries 
Pittoors

Arthur 
Feijen

Jelle 
Van den brande Roeland 

Goos



Skim

Bijnaam: /
GSM-nummer: 0471667880
Adres: Antwerpsesteenweg 46
Leeftijd: 17 jaar
Hoeveelste jaar KSA: 14e jaar
Hoeveelste jaar leiding: 2e jaar
Ik studeer: Architectuur
Ik eet het liefst: Frieten
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: gossip time
Grootste misstap: park party
Mijn celebrity crush: Shawn Mendes
Favoriete ksa- herinnering: Buiteland-
se reis

Bijnaam: Soof, Snoof
GSM-nummer: 0474378374
Adres: Kapelstraat 93
Hoeveelste jaar KSA: 16e
Hoeveelste jaar leiding: 5e
Ik studeer: Misschien Televisie & Film, 
misschien ook niet
Ik eet het liefst: Bacon en alles met 
zout 
Hiervoor mag je me altijd wakker 
maken: Ge durft mij ni wakker te 
maken
Grootste misstap: Letterlijk misstappen 
op de schuimfuif
Celebrity crush: Nog steeds en voor 
altijd Ine Holmstock  
Favoriete KSA-herinnering: Alle 
KSA kampen 

Sophia
Duchene

Griet
Vermeesch



Hernieuwers

Bijnaam: snorn
GSM-nummer: 0499 46 20 02
Adres: 2520 Broechem
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar KSA: 15de
Hoeveelste jaar leiding: 3de
Ik doe als job: Electromechanieker
Ik eet het liefst: frut me mayo
Hiervoor mag je me altij wakker ma-
ken: een goei foaf
Grootste misstap: maar 3 kampen 
meegegaan
Mijn celebrity crush: Billie Eilish
Favoriete KSA-herinnering: CORFUU

Bijnaam: Bollie of Max
GSM-nummer: 0478 07 66 51
Adres: Moorstraat 6
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar KSA: 15 denk ik 
Hoeveelste jaar leiding: 3e 
Ik studeer: Student in EPM 
Ik eet het liefst: De spaghetti van KSA
Hiervoor mag je me altijd wakker maken: 
Knuffels van de Jorn
Grootste misstap: Ne pure peper op eten
Mijn celebrity crush: Jorn Claeys
Favoriete KSA-herinnering: Elk kamp

Maxim 
Joris

Jorn 
Claeys



Pékes
Bijnaam:/
GSM-nummer: 
0488919056
Adres: guidogezellestraat 
53 in Nijlen
Botermelkdijk 392 in scho-
ten
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar KSA: 3de 
Hoeveelste jaar péke: 1ste 
Ik studeer: handelsweten-
schappen 
Ik eet het liefst: frietjes 
Hiervoor mag je me altijd 
wakker maken: voetbal
Grootste misstap: niet mee 
op buitenlandse reis gaan 
Mijn celebrity crush: Alex 
morgan
Favoriete KSA-herinne-
ring: plazma 2018

Bijnaam: Cela/Knoeperd
GSM-nummer: 
0479191655
Adres: turnhoutsebaan 108 
Wijnegem 
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar KSA: 
12+1
Hoeveelste jaar leiding: 3
Ik doe als job: beenhouwer
Ik eet het liefst: rode kool 
met worst
Hiervoor mag je me altijd 
wakker maken: een goei 
stukske vlees
Grootste misstap: stoppen 
met leiding geven
Mijn celebrity crush: Aria-
na grande
Favoriete KSA-herinne-
ring: corfu 2016

Bijnaam: estrada, 
dille,twillie
Gsm nummer: 0492 
77 17 66
Adres: breughellaan 79
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar ksa: 9
Hoeveelste jaar: 1e jaar 
peke
Ik doe als job: zoekende 
naar een richting
Ik eet het liefst: lasagna
Hiervoor mag je me 
altijd wakker maken: 
om te voetballen
Grootste mistap: pas 
vanaf grote ban in ksa 
gegaan
Mijn celebrity crush: 
dua lipa
Favoriete ksa-herin-
nering: buitenlandse reis 
mallorca

Ruben 
Dillen

Alec
Vissers

Daan 
De wit
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September



Bondsartikel
Liefste KSA’ers,

Het nieuwe KSA-jaar gaat terug van start met als jaarthema ‘Tien op Team’.
We zijn helemaal klaar om er weer een fantastisch jaar van te maken.

14 september starten we met de kennismaking, hier leer je je groep (nieuwe 
leiding en misschien wel nieuwe leden) beter kennen. Neem zeker vriendjes, 
vriendinnetjes, neefjes of nichtjes mee dan kan je hen laten zien wat KSA 

juist is. 

Wie weet zie je ons al eerder verschijnen op je school tijdens onze scho-
lenronde de eerste week van september. Ook op de kinderrommelmarkt 

(07/09) en op de jaarmarkt (08/09)  staan we met een kraampje, lekker-
nij te verkopen. Kom zeker eens langs en dan krijg je van ons een verrassing!
21 september begint het KSA-jaar officieel met de startdag. Meer info vind je 
een paar bladzijden terug in dit boekje. Vergeet je vooral niet in te schrijven 

voor onze heerlijke spaghetti voor slechts €5.

Ten slotte is het vergadering op 28 september. Om te ontdekken welke avon-
turen je dan gaat beleven kijk je best even in het artikel van je eigen groep. 
Wij kunnen alvast niet meer wachten om eindelijk terug van start te gaan, 

hopelijk zijn jullie er ook klaar voor!

Veel liefs van jullie bondsen
Johanna & Bo



  Piepers & Voskes
Lieve Piepers en Voskes

In September beginnen we weer aan een splinternieuw KSA-jaar. Zo een 
nieuw jaar betekent natuurlijk dat er andere leiding zal zijn en hopelijk ook 
veel nieuwe leden. Om elkaar een beetje beter te leren kennen is het 14/09 
kennismaking. Jullie worden verwacht om 14u aan het Fransiscusheem (ach-
ter gildenhuis) en om 17u mogen jullie ouders jullie weer komen afhalen en 
als ze willen nog even iets drinken om ook ons en de andere ouders beter te 
leren kennen. We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn zodat we kunnen 
zien wat voor toppers er dit jaar nieuw in KSA komen en wie er terugkomt. 

Zaterdag 21/09 is het eindelijk zo ver, we beginnen met de startdag officieel 
het nieuwe KSA-jaar. Jullie worden massaal verwacht om 11u aan het Fran-
ciscusheem om vandaar in een feestelijke stoet naar de moervelden te gaan, 
waar we ongezien toffe activiteiten voor jullie hebben klaarstaan. Om 17u, na 
een geweldige maar vermoeiende dag zullen we allemaal zeer waarschijnlijk 
heel veel honger hebben. Daarom zullen we met zijn allen overheerlijke spaghetti 
eten, ook ouders zijn welkom. Enkel ouders en eventueel broers en zussen 
dienen zich in te schrijven en dit kan op de kennismaking of door een mail 
te sturen naar ksa.broechem@hotmail.com. Om de dag in schoonheid af te 
sluiten gaan we gezellig rond het kampvuur zitten en liedjes zingen. Tot dan!!

Zaterdag 28/09 van 14u tot 17u: 
De herfst staat voor de deur en dat betekent natuurlijk dat het weer veel slechter 
gaat worden, daarom gaan we nog een laatste keer van het (hopelijk) goede weer 
genieten. We gaan de hele namiddag buiten supermegacoole pleinspelen spelen. 
Wij hopen dat jullie talrijk aanwezig gaan zijn en dat het een topmaand wordt.

Liefs,

      Lukas, Johanna, 
       Maarten, Lore, Tuur en Leen



RoodkapjesLiefste Roodkapjes, 

Na een waarschijnlijk super leuke vakantie, is het eindelijk weer tijd voor een 
jaar vol KSA! 
Wij zijn alvast klaar om er een topjaar van te maken vol plezier, gelach, 
gespeel, … 
Hiervoor moeten we uiteraard eerst enkele dingen van jullie te weten komen: 
wat jullie zoal graag doen, wat jullie hobby’s zijn, wat jullie lievelingseten is, 
jullie lievelingsdier, jullie lievelingskleur, … 

Daarom hopen we jullie allemaal te zien op onze eerste kennismakingsver-
gadering op 14 september van 14:00 tot 17:00 uur aan KSA (het Fran-
ciscusheem, achter het Gildenhuis). Na de vergadering houden we nog een 
oudercafé, waarop alle ouders zijn uitgenodigd om nog iets komen drinken 
(eveneens op KSA). 

Op 21 september is het tijd voor de grote startdag! We verzamelen om 11:00 
uur aan KSA. Zoals elk jaar gaan we met een grote stoet door heel Broe-
chem. Ballonnen, snoepjes en wie weet wat er nog allemaal zal zijn! De stoet 
eindigt aan de Moervelden, waar we de namiddag doorbrengen. Welke acti-
viteiten er daar allemaal voor jullie klaar zullen staan, is nog een verrassing. 
Wat we al wel kunnen verklappen is dat het superzaligmegagigaterafantas-
tistisch zal zijn! Om 17:00 uur zullen we dan terug op KSA zijn om daar te 
smullen van lekkere zelfgemaakte spaghetti! De ouders mogen hier gerust mee 
komen genieten van een bordje. Gelieve hiervoor in te schrijven (verdere info 
hierover staat in het boekje). We eindigen de dag met z’n allen rond een groot 
kampvuur, waar ook onze gitaristen het beste van zichzelf zullen laten zien. 

Om de maand mee af te sluiten, komen we nog samen op 28 september van 
14:00 tot 17:00 uur. We spelen een reuze ganzenbord vol leuke opdrach-
ten! Laat ons maar eens zien wat voor een slimme, sportieve, enthousiaste 
KSA’ers jullie allemaal wel niet zijn! 

Wij hebben er alvast super veel zin in om weer helemaal in te vliegen! 
Veel liefs, 
Jente, Liezelot en Leen



Kleine Ban
JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJ, na een 
spetterend kamp en een maand welverdiende rust is het moment weer aange-
broken om er nogmaals hard tegenaan te gaan. Beginnen doen we zoals ieder 
jaar in September waar jullie nieuwe leiding 3 topactiviteiten gepland heeft.  
Wij hebben er in elk geval heel veel goesting in om van dit jaar een topeditie te 
maken.  

14/09    14:00 - 17:00    
Breng vandaag je vriendjes mee naar KSA, want het is  kennismakingver-
gadering!  Dat wil zeggen dat jullie vandaag zoveel mogelijk vriendjes mogen 
meenemen naar KSA.  Zodat wij kunnen laten zien hoe leuk KSA wel niet is. 
Jullie leiding zal zorgen voor allerlei leuke spelletjes zodat jullie elkaar beter 
kunnen leren kennen. Wij rekenen op veeeeeeeeeeeeeeeeeel kleine bannertjes. 
Om 17u kunnen jullie ouders nog genieten van een drankje in ons oudercafé 
aan het fransiscusheem. 

21/09    11:00 – 17:00     Startdag!!

Vandaag gaan we aan heel Broechem laten zien dat KSA nog altijd de cool-
ste en beste jeugdbeweging is van heel Broechem en omstreken. We verwach-
ten jullie om  11 uur met jullie fiets aan de KSA lokalen. Van daaruit maken 
we een rondrit door Broechem. Daarna volgen er nog de gekste spelletjes op 
de moervelden om er een topdag van te maken! Afsluiten doen we met een 
heerlijke spaghetti en een spetterend kampvuur! 

Om 17:00 is het spaghettislag voor de leden maar ook voor de ou-
ders. Iedereen is dus van harte welkom.  Vergeet jullie hier zeker niet 
voor in te schrijven! De leden krijgen gratis spaghetti dus hoeven zich 
niet in te schrijven hiervoor. 

PS: CHECK ZEKER EN VAST OOK HET BONDSARTIKEL 
I.V.M. DE STARTDAG!!! 
 



28/09    14:00 – 17:00                                                                                                                        

Hij draagt een helm met vleugels! rararara wie zoeken we?.  Voor de rest 
kunnen we weinig zeggen over vandaag alleen dat het weer superleuk gaat 
worden.  Wij hebben alvast veel zin om met hem de leukste avonturen te 
beleven!

Dikke knuffels van de allerleukste leiding 
Dries, Jef & Arthur



Robbedol
Hey liefste robbedollertjes

Het nieuwe KSA jaar gaat eindelijk terug van start, joepie!!! 

Onze eerste vergadering valt op 14/09, we gaan elkaar weer eens een 
beetje beter leren kennen. We spreken om 14 u af aan de KSA-lokalen achter 
het gildenhuis. Om 17u kunnen jullie ouders nog genieten van een drankje in 
ons oudercafé aan het fransiscusheem. 

Onze tweede vergadering van dit jaar is onze fameuze startdag!!! Deze gaat 
door op 21/09. We spreken om 11 uur af op ksa, vanaf KSA maken we een 
zotte stoet naar de moervelden in Broechem. Onze spelletjesdag eindigt om 17 
uur, MAAR wij nodigen jullie en jullie ouders nog uit om een lekkere spaghetti 
te komen eten en daarna te genieten van een gezellige hamburger! MMMH 

De laatste vergadering van onze eerste maand is op 28/09. Op deze verga-
dering gaan wij te weten komen wie van jullie de beste is. We verwachten jullie 
om 14u op KSA. Wij zijn al benieuwd en kijken er enorm hard naar uit. 

Jullie liefste leiding
Jolien & Josephine



Grote Ban
Jowwww Grote Banners, na een fantastisch kamp is het weer tijd om 
er terug in te vliegen. Dit jaar hebben jullie extra veel chance want jullie 
krijgen niet 1, geen 2, ook geen 3, maar 4 top leiders! Het gaat onge-
twijfeld een spetterend jaar worden vol plezier en avontuur. Hieronder 
kan je zien wat we in de maand september gaan doen.

Zaterdag 14 september 14:00 tot 17:00
Vandaag is het kennismakingsvergadering!! Tijd om jullie nieuwe leiders en 
elkaar nog wat beter te leren kennen. Wees zeker niet verlegen om nieuwe 
vriendjes mee te nemen (jullie liefjes mag je naar de Robbedol sturen). Wat 
we gaan doen blijft nog een verrassing maar kom zeker want we verwachten 
jullie allemaal. 

Zaterdag 21 september 
We geven officieel de start aan het nieuwe KSA jaar. We verwachten jullie 
om 11 uur op KSA met de fiets voor een uitbundige stoet. Daarna gaan we 
verder met andere leuke activiteiten die zullen plaatsvinden op de moervelden. 
Neem zeker jullie zwemgerief mee en extra droge kleren. Wij voorzien zowel 
middag als avondeten voor de leden. De ouders zijn ook van harte welkom om 
s ’avonds mee spaghetti te komen eten. Voor meer informatie kan je terecht 
bij het bondsartikel. 

Zaterdag 28 september 14:00 tot 17:00
Hoe sterk zijn jullie als groep? Dat is de vraag van vandaag. De leiding daagt 
jullie uit voor een spel: leiding versus leden. Jullie zullen goed moeten samen-
werken en elkaar blindelings kunnen vertrouwen. Gaan jullie alle opdrachten 
kunnen voltooien? Wij zijn alvast benieuwd. 

Veel groetjes van jullie nieuwe leiding:
Bo, Joppe, Kobe en Jasper



Jim
Elaaaa jimmers, 

Het nieuwe ksa-jaar is weer begonnen!!! Dat betekent.... weer veel plezier, 
spellekes en gelach. 
Wij hebben er alvast zin innnn!! 

We starten het jaar op 14/09 met een kennismakingsvergadering om 
elkaar een beetje beter te leren kennen. We wachten jullie op om 14u aan het 
Fransiscusheem. Om 17u eindigt de vergadering, maar kunnen jullie ouders 
nog gezellig iets komen drinken aan het lokaal. Dus hopelijk zijn jullie talrijk 
aanwezig en kunnen we het jaar op een zalige manier starten!! 

Zaterdag 21/09 is het tijd voor de startdaaag! Jullie worden massaal 
verwacht om 11u aan het Fransiscusheem met jullie fiets. In een stoet trekken 
we door Broechem naar de moervelden, waar er weer leuke activiteiten klaar 
staan. Om 17u zullen we terugkeren naar het Fransiscusheem om spaghetti te 
eten. Hiervoor mogen jullie altijd familie uitnodigen. Zij kunnen zich inschrij-
ven op de kennismaking of door een mailtje naar ksa.broechem@hotmail.com 
te sturen. Om de startdag af te sluiten, eindigen we met een gezellig kamp-
vuur en onze ksa-gitaristen! Dag je om naar uit te kijken dus :))

Zaterdag 28/09 zien we jullie graag om 14u aan het lokaal verschijnen 
voor de eerste ‘echte’ vergadering. We doen een dorpspel, dus zorg ervoor 
dat je met de fiets bent! 
Tot dan!! 

Héél veel groetjeeees van jullie leiding, 

Joke, Steffi en Astrid



KnapenLiefste knaapjens,

Hunkerend naar het nieuwe jaar (en de nieuwe leiding), hebben jullie 
vol ongeduld de eerste vergadering afgewacht. (Indien niet van toe-
passing op jou, blijf dan maar thuis xxx) Jullie hebben geluk want 
september staat voor de deur. Met hart en ziel hebben wij er een 
topmaand van gemaakt, boordevol leuke, plezante, toffe, plezierige, … 
(ge snapt het wel aaj) activiteiten. Be there or be nen onnozeleir!

14/09 14h-17h
Knafkeeeeeeeens, da jaar is, zoals dat wel meer gebeurt, gewoon weeral 
begonnen! Aangezien zes jaar onmogelijk voldoende kan zijn om elkaar te 
leren kennen, is het vandaag kennismakingsdag. Wie de meeste vrienden 
meebrengt, is… de coolste!  Be there or be een platte peir! Om 17u kunnen 
jullie ouders nog genieten van een drankje in ons oudercafé aan het fransis-
cusheem. 

21/09 11h-17h + aansluitend spaghettislag + kampvuur
Startdag: de dag van de start! Heel Broechem zal het geweten hebben, 
dankzij onze bangelijke karavaan doorheen de toendra’s van Broechem. Wij 
verwachten jullie om 11h op je stalen kameel aan het Franciscusheem. Vervol-
gens stallen we op de moervelden, waar we ons werkelijk zullen amuseren. 
Joepieeeee! 
Om 17h eten we spaghetti. Leden krijgen gratis spaghetti, ouders moe-
ten zich wel inschrijven. 
Be there or be onze vriend ni meir!

28/09 20h-22h
Vanavond leiden we jullie op tot de beste      goede    degelijke     bestaande 
gamblers. Wie wint de pot? Wie moet zonder kleren naar huis? Wie wint van 
de leiders #afwasseeeeeh? Kom in je beste James Bond-outfit. Het kan 
voordelen opleveren (Bondgirls).
Be there or be skèer!

Met de meeste hoogachting,
Schaakgrootmeester Blop en zijn nederige discipel Sakke (goe gelachen)

Einde.



Jong-Hernieuwers
JONGEEEE-HERNIEEUUWEEEERS!!!!!! Vorig jaar was al fan-tas-tisch 
dus dit jaar kan alleen maar beter worden. Jullie krijgen niet zoals gewoonlijk 
twee nieuwe leiding maar jullie krijgen er maar een nieuwe bij. We wisselen 
nonkel Jorn in voor de Roeroe Goos. Een ideale combinatie die jullie een 
BANGELIJK KSA-jaar belooft. 

Onze eerste vergadering vindt plaats op 14/09 van 14:00 tot 17:00 name-
lijk, DE KENNISMAKING! Eens zien wat die nieuwe helft van jullie leiding te 
bieden heeft.... (Om 17u kunnen jullie ouders nog genieten van een drankje in 
ons oudercafé aan het fransiscusheem.)

De volgende keer dat we mekaar zullen zien is met de startdag, deze valt op 
21/09 van 11:00 tot 17:00. Iedereen moet met de fiets en in uniform aanwe-
zig zijn aan het fransiscusheem. Achteraf is er spaghetti met om af te sluiten 
een kampvuur, de gehele familie is hiervoor natuurlijk ook uitgenodigd.

De laatste van september is op 28/09 van 14:00 tot 17:00. Vandaag doen 
we een tocht door het donker... maar dan met meer licht. Voorzie uzelf van 
niet teveel kledij want jullie gaan sudoración!!!!



Skim
Liefste skimpies,

Na een super leuke vakantie komt er een nog leuker nieuw ksa jaar aan (en 
nieuwe leiding), Wij hebben er alvast megaaaa veel zin in!!

Onze eerste vergadering vindt plaats op zaterdag 14/09 van 14:00 
tot 17:00 op deze vergadring gaan we elkaar nog beter leren kennen dan 
dat we elkaar al kenden. Neem zeker ook nieuwe vriendinnetjes mee. Om 17u 
kunnen jullie & jullie ouders genieten van een drankje in ons oudercafé aan 
het fransiscusheem

Zaterdag 21/09 is het startdag!!! Jullie worden allemaal om 11u verwacht 
aan het fransiscusheem met jullie fiets. Met een zotte stoet trekken we door 
broechem richting de moervelden, waar er heeeel veeel leuke activiteiten klaar 
staan. Om 17u eten we spaghetti. Hiervoor kunnen de ouders zich inschrijven 
door een mailtje te sturen naar ksa.broechem@hotmail.com (jullie moeten 
niet inschrijven!). Op het einde van deze mooie dag sluiten we af met een nog 
mooier kampvuur

Zaterdag 28/09 om 14u staat er een verrassing klaar voor jullie. De verga-
dering duurt tot 17u. Tot dan x

Veel groetjes van de aller tofste Soof en Griet xxxxxxx



Hernieuwers
Dag dames, nu jullie eindelijk weten welke 2 fantastische leiders jullie mama 
en papa zullen spelen doorheen het jaar op zaterdag kunnen we er echt aan 
beginnen. Lekker onze grenzen verleggen, goe wa lachen en chillen. MAAR 
we gaan ook wel echt leuke spelletjes spelen zodat jullie ’s avonds iets hebben 
om over te vertellen. 

14 september 14:00 – 17:00 
Hey snoesjes, om het nieuwe jaar te beginnen starten we met een leuke ken-
nismaking, want waarschijnlijk kennen jullie elkaar nog niet zo goed. Of wel? 
Ook tante snorn en nonkel Max willen zich graag aan jullie voorstellen hihi. 
Om 17u kunnen jullie ouders nog genieten van een drankje in ons oudercafé 
aan het fransiscusheem. 

21 september 11:00 – 17:00 
Zoals jullie wel zullen weten is het dit jaar ook de heerlijke jaarlijkse startdag. 
We gaan lekker elk springkasteel slopen als dat er staat. Ook moeten wij 
da kutjobke doen en dat is dus echt alles afbreken, maar nadien kunnen wij 
samen lekkere spaghetti gaan chappen. Op de middag is er waarschijnlijk ook 
wel voedsel voorzien ze

28 september 14:00 – 17:00 
Om echt greif te doen en chimmies te versieren, gaan wij als het nog goei 
weer is naar de Nete. De jorn en ik willen graag dat jullie voor ons een jacht 
bouwen daar. Da moet ongzien graaf zijn, want iedereen moet er op kunnen 
chillen met zijn espadrilles.

Voila da was september al is gedaan, nu moeten wij npg maar 9 maand vullen. 

Groetjes tante snorn en den bollie xxx 



Helpende ouders?
Onze jeugdbeweging draait volledig op vrijwillige krachten. Daarom kunnen 

wij af en toe een helpende hand gebruiken om een activiteit mee te ondersteu-
nen.

Wij willen ons tot jullie richten! Heeft u zin om af en toe eens een handje toe 
te steken? Vul dan onderstaande fiche in! Zo kunnen wij jullie contacteren 

indien nodig.

Het ondersteunen van activiteiten gaat niet maandelijks zijn. Als u een keer 
niet kan, moet u zich ook niet verplicht voelen. Wij zijn al blij met iedereen die 

een beetje wilt helpen.

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………
Ouders van: ………………………………………………………………………………………
GSM-nummer: ……………………………………………………………………………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………

Geef deze gegevens af aan de hoofdleiding,  
Johanna Janssens of Bo Duerinck



Lieve ouders,

Om het onze bondsen en kasverantwoordelijken zo makkelijk mogelijk te 
maken vragen wij u onderstaande kader in te vullen. Zo kunnen wij veel 
makkelijker controleren wie het lidgeld en dergelijke al heeft betaald, en wie 
nog moet betalen.

Het telefoonnummer hebben we nodig om WhatsApp groepjes te maken per 
groep. Zo kan de leiding op een snelle en handige manier communiceren met 
jullie.

Alvast bedankt
Jullie leidingsploeg

Naam moeder
Telefoonnummer moeder

Naam Vader
Telefoonnummer Vader

Namen kinderen in KSA
Groep(en) van kinderen

Gegevens ouders



Doorheen het jaar worden er regelmatig foto’s getrokken van uw kinderen, 
die dan op de site of op de facebookpagina verschijnen. Met de nieuwe  
GDPR-wetgeving mogen wij deze foto’s niet zomaar plaatsen. Indien u dus 
wenst dat er geen foto’s van uw kinderen op de facebook pagina verschijnen, 
gelieve onderstaand bolletje aan te duiden en af te geven aan een leiding. 

O    Wij, ouders van .................................................................(naam kind),    
        gaan niet akkoord met het publiceren van foto’s van ons kind op   
        de KSA-website, facebook, flyers en/of start-/kampboekjes.

GDPR




