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DE SLOEBERLEIDING

De sloebers zijn onze kleintjes. Vanaf de 3de
kleuterklas tot het 2de leerjaar zijn ze
zondagnamiddag welkom bij ons voor hun volledig
uit te leven! Van zingen en springen tot ravotten in
de modder! Maar toch hebben zij nog wat
begeleiding nodig en daar zal hun leidingsploeg
zeker en vast voor zorgen!

MICHIEL
Na jarenlang bij de oudste groep te staan, wordt het
wel is tijd voor wat verandering. Dit jaar zal Michiel
de kleintjes voorzien van de zotste activiteiten. Maar
ook zal hij groepsleiding zijn van deze groep. Dus
vragen specifiek over de sloebertjes, shoot Michiel!
TIA
Na jaaaaaaaaarenlang lid te zijn geweest, geboren en
getogen op de KSA, heeft Tia de sprong naar het
leiding zijn gemaakt.
ZOË
Zoë heeft haar lieve broer gevolgd. Na gezien te
hebben hoe fijn Zeno het vind om leiding te zijn, wil
ze dit ook zeker ervaren!
MARIE
Ons Marieke, dat zal ze altijd voor ons blijven, maar
geloof me dat ze er zal staan voor deze sloebertjes!

fun

DE
BOSKLAPPERLEIDIG
Zit jij in het 3de, 4de of 5de leerjaar? Dan ben je bij
de bosklappers aan het juiste adres. Deze groep
houdt al van wat uitdaging, Ze gaan vaak op
speurtochten en zijn de zotste groep van KSA
Kortenaken. En ook hun leidingsploeg houdt zeker
en vast van nog wat uitdaging, dus zeker komen!

JARI
Jari gaat nog een jaartje langer vertoeven binnen de
bosklappers, dus ge kunt al wel raden hoe fijn het daar
moet zijn éh?! Hij zal dit jaar ook de groepsleiding zijn
voor deze kapoenen!
MARLIES
Marlies wou nekeer iets anders en da is bij de bosklappers
zeker te vinden!
SIMON
Welkom Simon binnen de bosklappers, na een zalig kamp
met hun te hebben beleefd was Simon volledig overtuigd
om voor deze groep leiding te staan.
PIETER-JAN
Ookwel Pj genoemd, ne zotte ma vlotte kerel die alle
kinderen aan het lachen krijgt. Bosklappers, smeer die
lachspiertjes al maar in!

WOW!

DE KNAPENLEIDING

Bij de knapen hoor je thuis van het 6de leerjaar tot
het 2de middelbaar. Eindelijk bij de grote horen en
ook op de KSA. Vanaf deze groep kan je ook op
zaterdagavond activiteit hebben om coole dingen te
doen die alleen de grote mogen, maar ook zondag
blijft bij deze groep nog een hoogdag! Ben je ook zo
benieuwd? Zeker komen dan!

SOFIE
Sofie blijft dit jaar ook trouw aan de knapen, zij kent
dan ook het rijlen en zeilen van deze groep als geen
ander. Ook dit jaar blijft zij groepsleiding van de
knapen.
TIJL
Tijl wou dan weer graag is iets nieuws proberen en
zal hier zeker en vast geen spijt van krijgen!
JENS
Ook jens zal voor een nieuwe groep leiding staan, hij
is snel en sterk maar knapen? Jullie kunnen hem
zeker en vast wel aan éh?
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DE
WOUDLOPERLEIDING
EIndelijk bij de allergrootste van onze KSA, de
woudlopers! Zit je in het 3de of het 4de middelbaar?
We want you! Deze groep ziet ook al wel is een chille
zondag zitten, maar willen op zaterdagavond ook al
wel is wat heftiger en spannender! Dees leiding weet
ongetwijfeld hoe jullie een activiteit willen. Maar de
oudste komen onze leidingsploeg ook al wel eens
helpen, suuuuuper fijn!

MIL
Mil Vanherwegen, ondertussen bekend voor alle
leden! Voor de kleintjes was hij de liefste knuffelaar,
dus een hartje van goud heeft deze kerel zeker wel!
Met een groepsleider als Mil kan er de woudlopers
niets gebeuren!
ZENO
En zeno, hij koos dit jaar ook voor de chille groep,
maar niet teveel hopen, hij kan jullie ook laten
zweten hoor woudlopers!

CHILL

DE HOOFDLEIDING
Na jaren alleen in de hoofdleiding te staan krijgt Lisa
nu wat hulp van Lotte en Michiel. Samen zullen zij
verschillende taken op zich nemen zodat het werk
wat verdeeld wordt. Lisa blijft wel de algemene
hoofdleiding maar jullie kunnen ons dus alle 3
aanspreken op de activiteiten.

LISA
De oudste van de bende! Maar na jaren lid, leiding en
hoofdleiding heeft de leidingsploeg wel veel aan
haar, maar ook zij heeft veel aan haar leidingsploeg!
Kort samengevat, een topteam dus!
Taken: Algemene hoofdleiding
LOTTE
Ook na jaren lid en leiding te zijn koos Lotte voor
eventjes weg te zijn, maar ook zij kan de KSA niet
missen en de KSA haar helpende handjes zeeeeeker
niet!
Taken: Verzekering van de leden, kledij, website
MICHIEL
Multifunctioneel is hij, na zijn taak als groepsleiding
bij de sloebers zal Michiel nog een taakje op zich
nemen: onze communicatie.
Taken: communicatie

→ e-mailverkeer, sociale media

(Facebook en instagram)

DE HULPLEIDING
Sommige van onze leiding stopte in het verleden
maar omdat ze ons niet konden missen, kozen ze
ervoor om in onze hulpleiding te komen. We hebben
het over ons Rani en Laura die elk nog wat taken op
zich nemen binnen de KSA.
RANI
Misschien niet zo veel in beeld maar eens zo veel
waard ons Rani! Ook zij helpt ons nog jaarlijks verder
met allerlei taken.
LAURA
Laura gaat een drukke periode tegemoet, studeren
en politiek gerelateerde activiteiten. Maar ze kan nog
niet zo goed zonder ons en wij ook niet zonder haar.
Dus zal zij zich blijven inzetten voor onze
trooperacties. Voor hulp op kamp of activiteiten bij
de oudste groep mogen we haar ook nog altijd lastig
vallen.

DE KALENDER

Van herfst tot winter of van lente tot zomer. Geen
enkele periode houdt onze KSA tegen.
Wij voorzien om de week activiteiten op
zondagnamiddag van 14u00 tot 17u00 en voor onze
knapen en woudlopers kan het soms ook op
zaterdagavond zijn, van 19u00 tot 21u30.

ONZE ACTIVITEITEN
TOT KERST
Onze kalener kan je terug vinden op onze website
www.ksakortenaken.com.
Wegens de corona crisis die nog steeds onder ons zit
hebben we activiteiten ingepland tot en met de
kerstperiode. We hopen niet terug dezelfde periode
in te rollen zoals vorig jaar en hopen zo snel mogelijk
de kalender op te maken tot eind juni.

SPECIALLEKES
ZATERDAG 7 NOVEMBER 2020
Kampkost take away
VRIJDAG 23 OKTOBER 2020
DAG VAN DE JEUGBEWEGING, allemaal in uniform
naar school!
VRIJDAG 20 DECEMBER 2020
Kerstdrink
9-10-11 APRIL 2020
Weekend
11 - 21 JULI 2020
KAMP!!!
Voor sloebers en bosklappers: 14/07 - 19/07
Voor knapen en woudlopers: 12/07 - 19/07
Voor leiding: 11/07 - 21/07

DE KALENDER VOOR
SLOEBERS EN
BOSKLAPPERS
Sloebers en bosklappers mogen komen spelen en
ravotten op zondagnamiddag van 14u00 tot 17u00.

ONZE ACTIVITEITEN
TOT KERST
Onze kalener kan je terug vinden op onze website
www.ksakortenaken.com.

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020
ZONDAG 4 OKTOBER 2020
ZONDAG 18 OKTOBER 2020
ZONDAG 25 OKTOBER 2020
ZONDAG 22 NOVEMBER 2020

ZONDAG 6 DECEMBER 2020
ZONDAG 20 DECEMBER 2020

SPECIALLEKES
ZATERDAG 7 NOVEMBER 2020
Kampkost take away
VRIJDAG 23 OKTOBER 2020
DAG VAN DE JEUGBEWEGING, allemaal in uniform
naar school!
VRIJDAG 20 DECEMBER 2020
Kerstdrink
9-10-11 APRIL 2020
Weekend
11 - 21 JULI 2020
KAMP!!!
Voor sloebers en bosklappers: 14/07 - 19/07
Voor knapen en woudlopers: 12/07 - 19/07
Voor leiding: 11/07 - 21/07

DE KALENDER VOOR
KNAPEN EN WOUDLOPERS
Knapen en woudlopers kunnen al wel eens wat afwisseling gebruiken,
daarom hebben zij af en toe op zaterdagavond van 19u00 tot 21u30
activiteit en soms op zondagnamiddag van 14u00 tot 17u00.

ONZE ACTIVITEITEN
TOT KERST
Onze kalener kan je terug vinden op onze website
www.ksakortenaken.com.

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020
ZATERDAG 17 OKTOBER 2020
ZATERDAG 24 OKTOBER 2020
ZONDAG 22 NOVEMBER 2020

ZONDAG 6 DECEMBER 2020
ZONDAG 20 DECEMBER 2020

SPECIALLEKES
ZATERDAG 7 NOVEMBER 2020
Kampkost take away
VRIJDAG 23 OKTOBER 2020
DAG VAN DE JEUGBEWEGING, allemaal in uniform
naar school!
VRIJDAG 20 DECEMBER 2020
Kerstdrink
9-10-11 APRIL 2020
Weekend
11 - 21 JULI 2020
KAMP!!!
Voor sloebers en bosklappers: 14/07 - 19/07
Voor knapen en woudlopers: 12/07 - 19/07
Voor leiding: 11/07 - 21/07

SCHOUDERS ER ONDER
Ons jaarthema voor 2020 - 2021, schouders er onder! Hiermee willen we
onze engagementen van KSA Kortenaken wat meer in de kijker zetten.

WAT GAAN WIJ DOEN?
Al jarenlang engageren wij ons vrijwillig voor onze KSA. Vanaf het
leiding zijn leren wij verantwoordelijkheid dragen en de juiste keuzes
maken, door dit engagement kunnen wij elke nieuwe KSA'er een
super toffe vrije tijd bezorgen. Onze leiding spant zich niet alleen in
om iedere keer weer een mega toffe activiteit klaar te hebben maar
samen met onze hulpleiding en alle helpende handen achter de
schermen slagen zij er ook in om allerlei evenementen op poten te
zetten. Zo organiseren wij jaarlijks een croquefestijn, een
paaseierenverkoop en is er elk jaar een goed doel waar wij ons samen
met onze oudste leden voor willen inzetten. En dankzij deze
engagementen groeien kleine ideetjes uit tot grootse spelen of
evenementen.
Naast onze vaste leidingsgroep kunnen wij ook steeds rekenen op
enkele vaste hulpleiding, zij staan steeds paraat om ons uit te nood
te helpen of bij te springen wanneer het nodig is, hun engagementen
mogen dus ook zeker en vast eens in de bloemetjes gezet worden!
Bedankt Lotte en Rani !
Onze KSA heeft natuurlijk al een heleboel volk zien passeren, deze
mensen mogen wij onze oud-leidingsploeg noemen die ook steeds
bereid zijn om een handje toe te steken binnen onze werking.
Maar ook onze jonge KSA'ertjes mogen we zeker niet vergeten want
misschien engageren zij zich nog wel het meest? Zij engageren zich
al supergoed door op iedere activiteit aanwezig te zijn met boordevol
energie! Zo blijven zij steeds groeien in hun engagementen binnen
onze KSA.
Sinds dit jaar willen wij ons ook voor iets nieuws engageren, we
willen graag minder bedeelde kinderen en jongeren de kans geven
om zich aan te sluiten bij onze KSA. Dus ken jij iemand die het
misschien wat moeilijk heeft maar toch graag een supertoffe
zondagnamiddag wil beleven? Er mag altijd een mailtje gestuurd
worden naar ksakortenaken@hotmail.com en dan zoeken we samen
naar de beste opties.

ONZE CONTACTPUNTEN
Heb je vragen, is er soms iets niet duidelijk? Aarzel dan niet om de
leiding te contacteren. Zo hebben we heel wat verschillende
mogelijkheden om ons te bereiken.

WEBSITE:WWW.KSAKORTENAKEN.COM
kalender, hier zijn alle activiteiten terug te vinden
speciallekes: Onze speciale evenementen zoals ons kamp, weekend en paaseirenverkoop
foto's: Linken naar foto's van onze evenementen en activiteiten
leidingsploeg: Onze volledige leidingsploeg
gratis steunen: Via trooper kan je onze KSA gratis steunen
lid worden: Alle informatie rond hoe je lid kan worden bij ons
uniform: Alle kleding die je bij ons kan aankopen
volg ons: Alle meldingen op onze website in je mailbox krijgen

MAIL: KSAKORTENAKEN@HOTMAIL.COM
wekelijks update
Vragen en mededelingen

FACEBOOK: KSA KORTENAKEN
evenementen:
Foto's en filmpjes

NIEUWIGHEDEN

Instagram KSA Kortenaken:
vanaf nu kan je ons ook op
instagram volgen voor
leuke foto's en filmpjes
tijdens onze activiteiten.
KSA werkt
KSA verhuurt

GRATIS STEUNEN
Trooper, misschien ken je het al maar het is een super coole tool om
onze jeugdbeweging gratis te steunen!

Als je vaak online shopt kan je ons heel gelukkig maken, ga vanaf nu online shoppen via
trooper, op onze website vind je 'gratis steunen' wanneer je dit open klikt kan je via de link die
je hier in vind zonder meer centjes en zonder meer moeite ons steunen.
Al heel wat winkels zijn aangesloten bij trooper zoals bol.com, booking.com, Decatlon, JBC,
Collishop, Dreamland, Take away, Krefel, Torfs en nog veeeeeeeele meer!
Al deze winkels willen allerlei vereningingen steunen door een deeltje van hun ontvangen
bedrag naar onze KSA door te storten.

HOE WERKT TROOPER NU JUIST?

LID WORDEN
Wil je graag na de startactiviteit lid worden bij ons, ga dan zeker een
kijkje nemen op onze website bij 'lid worden'

We vragen om een inschrijvingsformulier en een medische fiche in te vullen en ons dit weer
te bezorgen via mail of op een volgende activiteit.
Het inschrijvingsgeld bedraagt voor het eerste kind €45 en voor het tweede kind €40.
In deze prijs zit een drankje en een koekje per activiteit bij inbegrepen. Ook krijgen de
nieuwe leden een gratis ledensjaaltje, het maandelijks KSA boekje en een jaarschildje.
Door de corona periode vragen we om het inschrijvingsgeld te storten op het volgende
rekeningnummer: BE42 7340 2283 8354.
Graag bij de mededeling de naam van je zoon of dochter , de leeftijdsgroep waar hij/zij in zit
en 'inschrijving 2020 - 2021' te vermelden.
Je kan via je mutualiteit een deel van je inschrijvingsgeld recupereren, bezorg je attest aan
Lisa, Michiel of Lotte dan vullen we dit graag voor u in.
Probeer je inschrijving zo snel mogelijk in orde te maken, want na de eerste activiteit is je
zoon/dochter pas verzekerend na inschrijving.

UNIFORM
Wij laten graag zien dat wij van KSA Kortenaken zijn en dat laten wij zien
aan de hand van chille pulls, fijne t-shirten, sjaaltjes of een cool hemd!

Misschien heb je vandaag al een kledingstuk aangekocht maar het kan ook zijn dat je nog
niet zeker was wat je juist wou.
Volgende activiteit heb je een laatste keer kans om iets aan te kopen.
Voor de knapen en de woudlopers is dit op zaterdagavond 3 oktober en voor de sloebers en
bosklappers is dit op zondagnamiddag 4 oktober.
Zoals je vandaag ook gezien hebt geven wij jullie ook de kans om tweedehandskledij aan te
kopen, dit is kledij van onze eigen leden maar zij zijn er jammer genoeg al uit gegroeid, maar
deze ouders willen er graag nog iemand anders blij mee maken.
Een ledensjaaltje komt binnenkort aan, vanaf het moment dat wij deze hebben ontvangen
delen we dit uit aan onze nieuwe leden. Ben jij je sjaaltje kwijt? Dan dien je een nieuw aan te
kopen voor €2.

NIEUWE KLEDIJ
T-shirt : €6
Pull: €30
Hemd: €21 - €25 (afhankelijk van de maat)

TWEEDE HANDS KLEDIJ
T-shirt : €3
Pull: €15
Hemd: €10

VOLG ONS
Blijf zeker op de hoogte van alles wat er binnen onze KSA staat te
gebeuren!

Wanneer je naar onze website surft zal je rechts op onze startpagina een kader zien staan
met 'volg ons'.
Als je daar je mailadres ingeeft zal je alle berichten en meldingen die op onze website komen
te staan ook ontvangen in je mailbox.
Zo mis je nooit iets en wordt je steeds verwittigd als er iets op ons programma staat.
Zeker doen!

KSA WERKT
Voor vele klusjes groot of klein moet je bij KSA Kortenaken zijn!

Zoek jij een babysit of enkele helpende handjes voor op je feestje? Geef onze leiding gerust
een seintje, wij helpen je graag verder en verdienen graag een centje bij!
Door dus een seintje te geven aan Lotte kunnen wij jou komen helpen. Gelieve minstens 3
dagen op voorhand een telefoontje naar Lotte te doen zodat zij dit nog met onze
leidingsgroep kan bespreken. Vanaf het moment dat we iets hebben kunnen regelen onder
elkaar neemt Lotte weer contact met u op en worden alle praktische zaken afgesproken.
Wij vragen geen vast bedrag, u beslist zelf hoeveel personen er nodig zijn en hoeveel u ons
daarvoor betaalt.

KSA VERHUURT
Na hulp op jouw feestje te bieden, kunnen wij ook voor wat materiaal
zorgen op jouw feestje.
Wij hebben heel wat materialen op onze KSA om onze werking goed te laten verlopen en
daar willen wij jullie ook van laten meegenieten.
Zo kan je bij ons sommige materialen huren. Zo hebben wij bijvoorbeeld een beamer,
gasbekken, braadsledes, tafels en banken, spelmateriaal zoals kubb, grote speelkaarten,
kegels ... al deze materialen mogen jullie dan gebruiken.
Op de site van ons vind je meer info over welke materialen we verhuren en wie je moet
contacteren.

