
Leeuwkes 
15 september: Vandaag is het startdag! Hopelijk hebben jullie genoten van jullie 

vakantie en zijn jullie helemaal klaar voor een nieuw KSA-jaar!  

 

20 september: Het is jammer genoeg geen activiteit want de leiding is op 

leidingsweekend!  

 

29 september: We gaan de KSA-keuken onveilig maken! 

 

6 oktober: Wees klaar voor een hoop knutselpret! Vandaag worden de ouders 

een half uurtje vroeger verwacht om jullie in te schrijven voor het 

herfstweekend!  

 

12-13 oktober: Hmm het ribbekesfestijn is er weer!! Daarom is het jammer 

genoeg geen activiteit vandaag maar jullie zijn allemaal welkom om te komen 

smullen van onze lekkere ribbekes!  

 

20 oktober: Vandaag gaan we het lekker gezellig maken… 

 

27 oktober: Geniet maar lekker van de vakantie want het is geen activiteit 

vandaag!  

 

28-31 oktober: Zijn jullie klaar voor het super toffe en coole herfstweekend?! 

We zien jullie hopelijk daar!  

 



 

Hopelijk tot dan! Wij kijken er alvast naar uit!! 

Groetjes Julie en Marie xxx 

 

 

 

 

 



Springers 
Hallo lieve springers! Zijn jullie klaar voor een splinternieuw 

KSA-jaar? Wij kunnen niet meer wachten! Bereid jullie maar al 

voor op leuke spelletjes, toffe staptochten en grave 

knutselwerkjes! We verwachten jullie op elke activiteit!  

Angéline Van Lierop: 0473 49 20 23 

Louise Massa: 0471 04 62 16 

 

15 september 2019 

Vandaag is het onze startdag. Iedereen is welkom! Dus neem al 

jullie vriendinnen maar mee! Het wordt een namiddag vol 

plezier, pannenkoeken & toffe spelletjes! 

22 september 2019 

Spijtig genoeg is het vandaag geen activiteit. Wij vertrekken op 

leidingsweekend en gaan het nieuwe jaar tot in de puntjes 

voorbereiden. 

29 september 2019 

We moeten jullie alweer teleurstellen, geen activiteit vandaag. 

We hadden nog een afscheidsreisje voor ons laatste jaar als lid 

tegoed. Volgende week zijn we er weer! Tot dan! 

6 oktober 2019 

Vandaag gaan we ons creatief bezighouden. Het wordt 

supertof! 

13 oktober 2019 

Geen activiteit vandaag, maar niet getreurd! Jullie zijn allemaal 

welkom op ons jaarlijks ribbekesfestijn! De leden mogen zelfs 

gratis eten vandaag! Zeker komen! 

20 oktober 2019 

53, ja! 10, nee! 89, ja! 50, ja! 61, nee! 88, ja! BINGO! Vandaag 

spelen we een hippe versie van Bingo!  

27 oktober 2019 

Vandaag mogen jullie de valiezen pakken om op 

herfstweekend te vertrekken. Tot morgen! 

28 – 31 oktober 2019 



Zijn jullie klaar voor de leukste vier dagen van het jaar? We 

gaan er een geweldig kamp van maken, vol toffe activiteiten, 

lekker eten & een cool Halloween feestje! Leg jullie griezeligste 

verkleedkleren maar al klaar!  

Lieve groetjes, 

Angéline & Louise 



Pagadders 
Dag lieve pagaddertjes! 

Het is weer zover, het nieuwe KSA-jaar staat voor de deur! Hopelijk zijn jullie allemaal goed 

uitgerust van het supertof kamp, want we gaan er direct invliegen en maken er het meest 

onvergetelijke jaar ooit van. Net zoals jullie hebben wij ook keiveel zin om iedere zondag van 

14 uur tot 17 uur te ravotten, spellekes te spelen en vrienden voor het leven te maken.  

Voor moesten er nog kleine vragen zijn, kunnen jullie ouders ons altijd bereiken op volgende 

nummers: 

Lisanne Vennens: 0468182622 

Robin Goossens: 0468119338 

 

zondag 15 september 

De grote dag: STARTDAG. Breng al jullie vriendjes zeker mee.  Zo 

maken we er één groot feest van. Het begin van een heel mooi 

jaar moeten we vieren met veel goede spellekes. Daar krijgen we 

natuurlijk reuzehonger van! Maar niet getreurd, er zullen genoeg 

pannenkoeken zijn om van te smullen. 

Zondag 22 september 

Oh nee, het is geen activiteit. De leiding is druk bezig om voor jullie een super jaar te 

plannen op het leidingsweekend. 

Zondag 29 september 

Ja lap zeg, vandaag is het weer geen activiteit. De oudste leden 

van vorig jaar ( waaronder wijzelf ☺ ) zijn op citytrip met de 

centjes waar we vorig jaar zo hard voor gewerkt hebben. Onze 

afwezigheid maken wij volgende week dubbel en dik goed. 

Beloofd!!! 

Zondag 6 oktober  

Vorige week heeft de leiding heel Europa verkend. Vandaag gaan we al onze kennis die we 

daar hebben opgesnoven met jullie delen en gaan we samen op ontdekkingstocht. We gaan 



van de paus in Rome tot de president van Amerika. Bereid jullie voor op het graafste reis-

rond-de-wereld-spel. 

 PS: Kom vandaag een halfuur vroeger naar de activiteit samen met jullie mama en papa 

voor de inschrijvingen voor ons jaarlijks herfstweekend. 

Zaterdag 12 en zondag 13 oktober 

Zorg dat je zeker niet te veel eet voor dit weekend, want het 

smulfeest van het jaar is er weer. We eten onze buik rond 

met de beste ribbetjes van het land. We nodigen jullie uit om 

dit weekend samen met bommi, bompi, mama, papa … 

lekker te tafelen.  Handig om te weten is dat jullie kapoenen 

zondag gratis eten. Dus vergeet jullie zeker niet in te 

schrijven voor ons jaarlijks ribbekesfestijn.  

Zondag 20 oktober 

Regenboogelfje is al haar kleuren kwijt. Ze is nu alleen maar wit en 

dat is niet zo leuk. Helpen jullie haar de kleuren van de regenboog 

terug te veroveren? 

 

Zondag 27 oktober 

Vandaag is het geen activiteit want jullie zullen druk bezig zijn met jullie koffer te maken 

voor ons herfstweekend! Vergeet zeker niet jullie goed humeur mee te pakken! 

Maandag 28 oktober tot donderdag 31 oktober 

HERFSTWEEKEND!! De voorbije 2 maanden waren superdruk maar dat gaan we nu helemaal 

goed maken! Maak jullie klaar om je 4 dagen lang non-stop te amuseren. Wat mogen jullie 

verwachten? Lekker eten, halloweenactiviteiten en een spannende verrassing!! Alle info 

over dit coole weekend volgt nog! 

 

Lieve groetjes 

 

Lisanne & Robin 



Roodkappen 
Hey liefste roodkappen, een nieuw jaar en dus ook nieuwe leiding! Zien 

jullie het een beetje zitten? Wij alvast wel! We gaan er samen een 

fantastisch jaar van maken! Hieronder vinden jullie al het overzicht van de 

eerste twee maanden, en er staan al meteen vele leuke evenementen 

gepland! Groetjes Gitte en Helena xxx 

22 september  

Vandaag is het geen activiteit want de leiding is op 

leidingsweekend zodat we het nieuwe ksa jaar vol leuks kunnen 

plannen! jullie kunnen nog wat nagenieten van een leuke startdag 

       

 

29 september 

Vandaag is het jammer genoeg ook geen activiteit lieve 

roodkappen. Volgende week zondag staan wij zeker klaar om jullie 

te ontvangen! We kijken er al naar uit! 

 

 

6 oktober 

Vandaag eindelijk onze eerste activiteit! Het leek ons wel een 

goed idee om elkaar wat beter te leren kennen       we weten dat 

jullie elkaar al goed kennen, maar hoe goed kennen jullie ons? 

jullie zijn welkom vanaf 13u30 om jullie in te schrijven voor 

herfstweekend!!! Zeg dit zeker tegen jullie mama en papa. 

 

12 & 13 oktober 

De beste,lekkerste,sappigste RIBBEKES zijn terug, het is dit 

weekend ons beroemde ribbekesfestijn (joepie)  Jullie zijn dit 

weekend samen met jullie mama/papa, oma/opa,… allemaal welkom 



om ribbetjes te komen eten. Daardoor is er zondag GEEN 

activiteit, maar wie weet zien we jullie daar! Op zondag is het 

gratis eten voor de leden. 

 

20 oktober 

Na de vele en lekkere ribbekes van vorige week lijkt het ons 

vandaag de dag om een beetje aan sport te doen, trek jullie 

goede schoenen aan en we verwachten jullie allemaal in jullie 

sportiefste outfit op ksa! Tot dan xxx 

 

28 – 31 oktober  

De allerleukste dagen van de herfstvakantie staan voor de deur, 

ons HERFSTWEEKEND! 4 dagen ravotten, leuke dingen doen, samen 

spelen,.. hopelijk staan jullie valiesjes al klaar, want wij 

zijn er helemaal klaar voor! 

 

 

 

 

Wij kijken alvast uit naar een leuk jaar 

samen met jullie! Hopelijk jullie ook? 

Groetjes Helena & Gitte  



Jongknapen 
 

Heeeeey jongknapen!! Nadat jullie KSA zo lang hebben moeten missen zijn we er weer om 
jullie een prachtig jaar te bezorgen. Dees jaar hebben jullie twee van de knapste leiders 
namelijk de Ken en den Brent! Zoals altijd gaat de activiteit door op zondag om 14u tot 17u. 
Vergeet zeker jullie 1,50 euro niet voor een chipje en een drankje. Doe altijd kleren aan die 
vuil mogen worden en kapot mogen gaan!!  
 
15 september:  
Deze dag is het startdag!! Zoals altijd zal dit plaatsvinden op de sjorre. We verwachten jullie 
om 13u bereid jullie voor op een topactiviteit en pannekoeken!!! Jullie moeten zoveel 
mogelijk vriendjes en vriendinnetjes meenemen!! Tot dan!  

 
22 september:   
Jammer maar helaas maar jullie leiding is heel het weekend weg om de rest van het jaar te 
plannen.   
 
29 september:  
Na al een heel zwaar jaar zijn wij aan vakantie toe! Volgende week staan we zeker paraat om 
jullie een topactiviteit te geven!!  
 
6 oktober:  
Deze zondag gaan we kijken wie van jullie het best een ladder kan beklimmen!!   
Jullie ouders worden een half uur verwachten op KSA om jullie in te schrijven voor 
herstfweekend.  

 
12-13 oktober:  
Dit weekend is het ribbekesfestijn!! Neem al jullie vrienden, familie, liefjes… mee om te 
genieten van overheerlijke ribbetjes a volonte!! Jullie (de leden) mogen zelfs gratis komen etn 
op zondag!! We zien jullie daar!  
 
 
 



20 oktober:   
Het is weer zondag!! Het leukste moment van de week is aangebroken! Jullie ouders krijgen 
even rust! We zullen ons deze week goed laten gaan zodat jullie vanavond goed zullen 
slapen!!  
 
27 oktober:  
Morgen vertrekken we op herfstweekend daardoor is het geen activiteit vandaag!!  
 
28-31 oktober:  
Hier staat nog eens de datum voor herstweekend zodat jullie het zeker niet vergeten!! 
Hopelijk hebben jullie er zin in want wij hebben er veel zin in!!  
 
 
    Ken      Brent  

 



Jimmers 
Hey lieve jimmers!  

Zijn jullie klaar voor een nieuw jaar vol KSA Avonturen? Vanaf dit jaar wordt onze 

wekelijkse zondag omgetoverd tot een wekelijkse vrijdag! Wij staan te poppelen om 

er een fantastisch jaar van te maken! Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als 

wij!  

Enkele afspraken:  

 de activiteiten gaan door op vrijdag van 19u-22u. Als jullie eens niet 

kunnen komen mogen jullie ons altijd een berichtje sturen.  

 Jullie komen op tijd en in uniform (hemd en das)   

 

Zondag 15 september 

Starten doen we naar jaarlijkse gewoonte op onze STARTDAG! Jullie zijn welkom 

vanaf 13u voor een zotte namiddag vol spellekes en pannenkoeken!  

tot snel!  

  

Vrijdag 20 september 

Jammer genoeg moeten we jullie vandaag al teleurstellen! Wij zijn 

op leidingsweekend om ons hele jaar tot in de puntjes voor te 

bereiden. Daarom dus geen activiteit vandaag…..  

 

 

 

Vrijdag 27 september 

Vandaag gaan we bewijzen dat wij veeeeeeeeeeeeel 

sterker, knapper, slimmer, toffer, … zijn dan alle knapen 

samen 

 

 

 

 

 



Vrijdag 4 oktober  

vandaag kunnen jullie met mama en papa een half uurtje vroeger naar KSA komen 

om jullie in te schrijven voor ons eerste kampje van het jaar: herfstweekend!  

en verder staat er ook nog dit op de planning:  

k+🍩-do+🔔b=s – feest 
 

vrijdag 11 oktober  

Morgen is het ribbekesfestijn en wij gaan er voor zorgen dat er   

lekkere dessertjes zijn om van te smullen! Neem allemaal jullie     

schortjes maar mee want we duiken de keuken in!  

 

 

Vrijdag 18 oktober  

Kleed jullie maar lekker warm aan want we gaan nog eens goed buiten ravotten voor 

het echt koud wordt!  

 

Vrijdag 25 oktober 

begin alvast aan jullie valiesjes want maandag zijn we weg!  

(Vandaag dus geen activiteit) 

 

 

28-31 oktober  

HERFSTWEEKEND!!  

 

De eerste twee maanden zijn weeral voorbij gevlogen!  

wij kijken al uit naar de volgende xx  

 

Toedelsssssss  

Karen  &  Justine  



➳ 

Dag liefste Simmertjes. Dit jaar zal ik, Amandine, jullie leiding geven. Ik kijk er alvast erg naar uit om 

er samen met jullie een spetterend jaar van te maken! Moesten jullie mij willen bereiken, heb je hier 

mijn telefoonnummer nog eens: 0487017302 

 

weekend van 5 oktober: inschrijvingsmomenten voor herfstweekend (half uur voor de start van de 

activiteit)  

 

15/9 STARTDAG 

Joepie eindelijk, vandaag is het startdag! De start van het nieuwe KSA 

jaar. Zoals elk jaar worden jullie verwacht om 13u, voor een dag 

vol plezier. Maar natuurlijk niet te vergeten ook lekkere verse pannenkoeken (als jullie nu niet 

overtuigd zijn weet ik het ook niet meer hoor!!) 

 

22/9  

Vandaag is het jammer genoeg geen activiteit meisjes, ik ben druk aan he vergaderen op 

leidingsweekend, tot volgende week!! 

 

29/9  

Vandaag gaan we direct al eens kijken hoe goed jullie elkaar nu eigenlijk wel kennen!! 

 

 

6/10  

Sksksksks and i oop and i oop 

 

11/10 

Vanavond gaan we ribbekesfestijn voorbereiden en jullie zouden engels zijn als jullie ons vandaag 

een beetje zouden kunnen helpen met het voorbereiden van de gerechtjes en het zetten van de tafel 

enzovoort, alvast erg bedankt lieve schatten!! Xoxo 

 

12/10 & 13/10 RIBBEKESFESTIJN  

Spareribs (En: spare ribs, magere ribbetjes) is een vleesgerecht van 

geroosterd vlees aan varkensribben. Dit gerecht wordt over de gehele 



wereld gegeten. Het zijn de goedkoopste delen van varkensribben, 

afkomstig van onder de maag, borst en achter de schouders. Ze bevatten 

meestal 11 tot 13 botten. Het vlees zit op en tussen de botten, afhankelijk... 

Deze zaterdag & zondag is het dus duidelijk Ribbekes weekend. We 

rekenen erop dat jullie heel jullie school en familie uitnodigen om bij ons te 

komen smullen. 

P.s.: leden eten gratis op zondag!! 

 

20/10 ACTIVITEIT  

MAKADAM MAKADAM 

MAKADAMDAMDAMDAM STEENWEGSKE 

STEENWEGSKE MAKADAM MAKADAM… 

 

27/10  

Geniet van jullie welverdiende vakantie lieve Simmertjes, vandaag is het geen activiteit!! 

 

28/10 – 31/10 HERFSTWEEKEND 

Het leukste weekend van het jaar! 4 dagen vol plezier en misschien ook wel een beetje spoken!! :O 

Hopelijk zie ik jullie alleen op herfstweekend want het zal kei tof worden!! 

 

 

Dit was alweer de eerste echo hopelijk vonden jullie het al leuk want jullie moeten nog wel even 

doen met mij!!  

 

Kusjes van de leukste leiding  

Amandine  

 



Knapen 

15 september 
 
:Jullie worden allemaal om 13u op ksa verwacht om het jaar goe in te zettteee. (Er zijn ook gratis 
pannenkoeken dus nog meer redenen om af te komen!!) 

 
20 september 
 
:Helaas geen activiteit vandaag want de leiding moet een heel weekend vergaderen. Volgende week 
zijn we weer van de partij. 

 
27 september 
 
:We gaan vandaag eens kennismaken met jimmers als jullie dat nog niet gedaan hebben. De rest zien 

jullie dan wel  

 

4 oktober 
 
:Maak jullie al maar klaar om eens een stapke in de wereld te gaan zetten, we gaan is op stap dus. 
 

 
 

11oktober  
 
 12 en 13 oktober is het weer tijd voor het jaarlijkse ribbekesfestijn. We gaan vanavond alles al 
klaarzetten zodat we er week een goeie editie van kunnen maken 
 

18 oktober 
 

 Gewoon aanwezig zijn, tgaat de moeite zijn, de rest ziet ge dan wel 
 



 

 

 

25 oktober 
 
Tis herfstvakantie, geen activiteit dus, maar bereid jullie al maar voor op herfstweekend! 

 

28-31 
 
 eeeeen we zemme weer op herfstweekend, meer info volgt!! 
  
Greetz        Kobe                             Wout 

 



Seinen 
 
Daaag liefste seintjes! Eerst en vooral hoop ik dat jullie klaar zijn om er terug in te vliegen. 
We maken er een fantastisch jaartje van om nooit te vergeten! Ik zie jullie dus elke vrijdag 
van zeven tot tien! Als je niet kan komen geef dan zeker een seintje. Vergeet ook zeker nooit 
jullie hemd en das mee te brengen. 
 
Ik heb voor deze echo in een thema van foto’s gewerkt zodat jullie zelf jullie inspiratie 
kunnen laten werken. 
 
Zondag 15 september: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 20 september: 

  
De leiding vertrekt op leidingsweekend dus jammer genoeg geen activiteit. Hopelijk zien 

jullie er niet allemaal zo verdrietig uit als spongebob.  

 
Vrijdag 27 september: 

 
 



Vrijdag 4 oktober:   
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 11 oktober: 

 
Zaterdag 12 en zondag 13 oktober: 

 
Vrijdag 18 oktober: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vrijdag 25 oktober: 

 
 
 
 
 
 

Maandag 28 tot donderdag 31 oktober: 
 

 
 
 
 
 
SEE YOU THERE!   
XXX LAURA  



(Jong-) 

Hernieuwers 
In KSA werken we samen, helpen we elkaar, rekenen we 

op elkaar en vinden we steun bij elkaar. KSA staat 

voor grote verbondenheid, dankzij alle samenwerkingen. 

Dat daagt ons uit, samen gaan we voor Tien op Team! 

 

Na deze prachtige woorden recht uit ons KSA-hart kan ons KSA-jaar wel degelijk van 

start gaan. Dit jaar zal een jaar worden dat jullie niet snel meer gaan vergeten. Want 

zeg nu zelf, leiding krijgen van de 2 tofste rooie gasten kan gewoon nooit slecht zijn. 

 

Even wat praktische zaken: 

• Activiteiten gaan door op de vrijdagavond van 19u tot 22u (kan soms een 

beetje uitlopen) tenzij anders vermeld in de echo of tijdig meegedeeld. 

• Vergeet zeker je centjes niet, voor een drankje en chips (1,5€). 

• Kledij is naar goede gewoonte niet het mooiste uit jullie kleerkast. 

• Indien jullie niet aanwezig kunnen zijn op een activiteit zouden we dit graag op 

voorhand willen weten.  

Arnold: 0483 42 76 67 

Louis:   0478 03 94 07 

 

Zondag 15 september 

Vandaag is het dan zover, onze enige echte startdag. Deze zal van start gaan om 

13u en eindigt rond 17u. Zoals jaarlijkse gewoon zijn wij DE 

mannen die de sjorring op het dorp recht zetten. En als jullie da 

wa goe doen krijgt ge misschien allemaal ne pannenkoek. 

Vrijdag 20 september 

Jammer maar helaas, geen activiteit vanavond. Wij zijn te druk 

bezig met het KSA-jaar tot in de puntjes voor te bereiden. 

Vrijdag 28 september 

Onze eerste echte activiteit vandaag! 

Vrijdag 4 oktober ! INSCHRIJVINGSMOMENT HERFSTKAMP ! 

Kom vandaag allemaal 15 minuutjes vroeger naar activiteit. Zo kunnen wij jullie 

allemaal inschrijven voor het herfstkamp. Als jullie ouders nog vragen hebben 

kunnen ze deze ook stellen. 



Vrijdag 11 oktober 

Dit weekend is het weer zover, ons jaarlijks 

ribbekesfestijn. Wij verwachten jullie allemaal om een 

handje toe te steken want vele handen maken licht werk. 

Zaterdag 12 oktober  

Jaja ribbekesfestijn is aangebroken. Eet niet te veel 

overdag zodat jullie jullie eens goed kunnen laten gaan. 

Vertel ons volgende week maar hoeveel latten ribbekes 

jullie hebben verschranst. Allen dus zeker welkom op ons 

schransfestijn en wij zien jullie ook graag op ons bal om de beentjes eens in de 

lucht te gooien. 

Vrijdag 18 oktober  

Vandaag is de dag dat jullie aan iedereen kunnen 

laten tonen dat jullie in de KSA zitten. Draag jullie 

hemd en das met trots en wees fier dat jullie echte 

KSA’ers zijn. En laat die janetten van de scouts, 

Chiro, KLJ maar eens afzien. 

Vrijdag 25 oktober 

Aangezien het volgende week herfstkamp is, is er 

geen activiteit. Kruip allemaal maar op tijd in jullie bedje zodat jullie alles kunnen 

geven tijdens herfstkamp. 

Herfstkamp 

Dit jaar zal herfstkamp doorgaan van maandag 28 oktober tot donderdag 31 

oktober. Dus schrijf het zeker in jullie agenda want het zal de moeite waard zijn. 

Verdere informatie volgt nog ! 

 

Groetjes jullie leiding!!! 

 

 

 

Dhr. Louis Dhr. Arnold 


