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WOORDJE VAN DE BONDS 

Beste KSA’ers en ouders, 

‘T is weer voorbij die mooie zomer en het was er weer een waar we 

met plezier op zullen terugkijken, maar het einde van de zomer 

betekent natuurlijk ook het begin van een nieuw KSA-jaar. 

Deze zomer hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Toon, 

Dolores, Lotte, Raf, Kylian, Kjell en Jolien. Wij zullen hen echter 

ongetwijfeld nog terugzien op een van onze vele evenementen. 

Dit jaar wordt onze leidingsploeg echter ook versterkt door 10 

nieuwe toppers. Indra, Emmelie, Eva, Stijn, Lotte, Lotte, Alexander, 

Laura, Lore en Amelie zullen zich dit jaar mee over jullie kapoenen 

ontfermen. 

Naast onze nieuwe leiding hebben we dit jaar ook 2 nieuwe 

bondsleiding. Wij stellen ons dan ook graag even voor. Jen de 

Schepper en Bert Van den Broeck hebben er ongelofelijk veel zin in 

en wij zullen ons best doen om het er als nieuwe bondsleiding zo 

goed mogelijk van af te brengen. Ook Julia verlaat ons nog niet en 

zij zal ons dit jaar bijstaan met de nodige raad en adviezen waar 

nodig. 

Graag willen wij Julia en Lotte bedanken voor hun inzet tijdens de 

afgelopen KSA-jaren. 

Als bondsteam zijn wij het aanspreekpunt van de KSA en kunnen 

jullie steeds met al jullie vragen bij ons terecht. 

Stevige KSA-groet, 

Bert en Jen 

Bert Van den Broeck: 0472/03.05.06 

Jen De Schepper: 0470/30.38.07 

E-mail : bonds@ksasintlut.be 

mailto:bonds@ksasintlut.be


 
 

KAMERAAD IN’T KWADRAAT! 

Vriendschap is gelijkwaardig geven en nemen en ten allen 
tijde de mogelijkheid hebben om jezelf te zijn. Vriendschap 
is sympathie en empathie. Dat is wederzijds 
begrip en medeleven tonen. Dat is eerlijk durven zijn, ook in 
situaties waarin het voor anderen moeilijk kan zijn om de 
waarheid te spreken of te horen. Vriendschap is je 
eigen gevoelens durven uiten, fouten en vergissingen durven 
maken zonder bang te zijn dat je daarvoor wordt 
veroordeeld. Vriendschap is vertrouwen in elkaar. 
Vriendschap is zorg dragen voor elkaar. 

Aan de basis van elke vriendschap ligt ten minste 
één gezamenlijke interesse of ervaring. Bij de start van ieders 
KSA-carrière is die ene gemeenschappelijke interesse: KSA! 
De gezamenlijke ervaringen worden opgebouwd doorheen de 
KSA-carrière en versterken vriendschappen die vaak al van 
jongs af aan beginnen. Uit die levenslange vriendschappen 
vloeien er connecties waarop zowel nu als later beroep kan 
gedaan worden. De vriendschappen die je bij KSA sluit zijn 
oprecht, zonder houdbaarheidsdatum en bevatten net dat 
tikkeltje meer.  

Daarnaast vormen vriendschappen bij KSA een vangnet voor 
als het even moeilijk gaat. Zowel leiding als leden dragen zorg 
voor elkaar door binnen de beweging met respect naar 
iedereen te luisteren. De deur staat altijd open voor een goed 
gesprek, een luisterend oor, een schouderklop, een glimlach 
of een leuke activiteit tijdens KSA. 

Bij KSA dragen we allemaal een verantwoordelijkheid over en 
voor elkaar. Vriendschap bij KSA reikt veel verder dan de 
activiteiten op zaterdag en zondag. KSA’er ben je namelijk 



 
 

niet voor even, dat ben je voor het leven. Door spel, plezier, 
avontuur maar ook soms verdriet ontstaat er bij KSA 
een hechte vertrouwensband. 

Bij KSA zijn we 72.000 handen op één buik. Je vindt er de 
vriendschappen met net dat tikkeltje meer. Bij KSA vind je 
jouw kameraad in’t kwadraat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DE NIEUWE LEIDING 

Hey hey iedereen,  

Indra hier! Ik ben 18 jaar en studeer 

kinderverzorging in het SAI in Aalst. Nadien wil ik 

voor kleuterjuf studeren. Al 12 jaar ben ik lid van 

de KSA. Mijn keitoffe broer is lid, hij start nu in de 

jim. Ik mag vanaf nu deel uitmaken van de 

leidingsploeg en ik spring er dan ook direct in 

samen met de springers. In mijn vrije tijd ben ik 

sportief bezig. Daarnaast werk ik nog in Hof Ten 

Bruul waar jullie altijd een hapje kunnen eten en 

met mijn lieve lach bediend zullen worden.       

Lieve groetjes 

Indra 

 

mijn Lievelingskleur is blauw  

mijn hObbys zijn dansen en ksa  

 ik woon in haalteRt  

ik zit in het 6de middelbaar op het lycEum  

 

ik zit al twaalf jaaR in de ksa  

ik ben zEventien jaar oud  

ik volg huMane wetenschappen 

 ik heb 2 brOers en 1 zus  

ik ben dit jaaR leiding van de leeuwkes en hoop jullie een 

fantastische tYd te bezorgen  

Kan jij raden wie ik ben? 



 
 

 
Dag iedereen, 

Ik ben Emmelie met 2 mm’en en ie! Op school 

volg ik de richting gezondheid en 

welzijnswetenschappen. In mijn vrije tijd hou 

ik me al 3 jaar bezig met de tofste KSA die er 

bestaat, waarbij ik dit jaar de leidingsgroep zal 

versterken. Naast de KSA ga ik ook regelmatig 

eens lopen. Ik heb super veel zin in het 

komende KSA jaar dat fantastisch zal worden 

door alle leuke leden en de geweldige 

leidingsploeg! 

 

 

Hey Hey, 

Ik ben Laura en ben 17 jaar. 

Ik studeer Sociale Technische 

Wetenschappen op Mariagaard in 

Wetteren. 

Ik zit al 11 jaar in de KSA en ga nu mijn 

12de jaar in als leiding van de leeuwkes. 

Vuil worden op de KSA vind ik wel eens 

leuk ;)  

Lieve groetjes 

Laura 



 
 

Hallokes!  

Ik ben Amelie en ik ben dit jaar 

leiding van de rojo’s. 

Dit is mijn eerste jaar als leiding 

en ik vind het super spannend. Ik 

heb er heel veel zin in! 

Ik zit al 12 jaar in de KSA en 

hopelijk nog veel langer. 

Ik vind het tof om zotte toeren uit te halen en om goed te lachen. 

Met de start van het nieuwe KSA jaar hoop ik op nog veel leuke 

momenten en nog veel gekke activiteiten. 

Moest ge et nie zien ik ben de rechtse op de foto ;) 

 

Hey iedereen! Ik ben Lotte en ook ik 

ben dit jaar nieuw in de leidingsploeg! 

Dit is mijn 10de jaar in de KSA en ik kijk 

er enorm naar uit om leiding te geven 

aan de rojo’s. Ik ben net afgestudeerd 

aan DvM Humaniora en ga nu naar de 

universiteit in Gent. Naast KSA ga ik 

ook graag naar voetbalclub Eendracht 

Aalst kijken en doe ik ballet. Als je mij 

zoekt, ben ik meestal te herkennen aan mijn zwart zonnebrilletje! :)  

Ik hoop dat jullie evenveel zin hebben als ik in dit nieuwe KSA jaar!  

Lieve groetjes  

Lotte 

 



 
 

Hallloooo,  

Ik ben Lotte en ik ben 17 jaar.  

In mijn vrije tijd speel ik toneel, turn ik 

en ga natuurlijk naar de KSA. 

Ik studeer geneeskunde aan de UGent 

in het eerste jaar hoger.  

Ik zit al 13 jaar in de KSA en dit is mijn 

eerste jaar als leiding. SPANNENDD!!  

Ik sta al te springen, hopelijk mijn springers ook ;) 

 

Ik ben Stijn, ik ben net 18 jaar 

geworden. Naast voetbal en muziek, ligt 

mijn hart ook bij de KSA. Daarnaast ben 

Ik al 2 jaar actief op ’t Plein, een 

Aalsterse speelpleinwerking voor 

kinderen met een beperking, en heb 

een monitorencursus gevolgd bij KSA 

Oost-Vlaanderen. Spelletjes spelen met 

kinderen en activiteiten organiseren zijn 

me dus zeker niet vreemd. De leeuwkes 

zijn dan ook in goede handen tijdens de 

activiteiten op zondag, op weekend, en 

natuurlijk op het hoogtepunt van het 

werkjaar: het KSA-kamp! Een nieuw werkjaar start ik graag met een 

korte haren, maar een hoofd vol ideeën, een pak goesting en 

handen vol enthousiasme!  

 



 
 

 

Hey hoi,  

Ik ben Eva en stilzitten is helemaal niets voor 

mij. Ik ben al sinds mijn vijf jaar een trotse 

KSA’er en ben nu 18 jaar. In de zomervakantie 

kan je me overal vinden behalve thuis. Je kan 

me vinden op KSA-kamp, op reis of op kamp als 

animator. Dit jaar ga ik handelswetenschappen 

studeren in Gent. Verder is terrasjes doen met 

vrienden en plezier maken zeker iets dat ik 

graag doe.  

 

 

 

 

Hallo, ik ben Alexander en ik 

sta dit jaar leiding bij de 

leeuwkes. Naast KSA ben ik ook 

animator bij kazou en op het 

speelplein van Haaltert. Sinds 

dit jaar studeer ik psychologie 

aan de UGent. Na 12 jaar lid te 

zijn heb ik superveel zin in mijn 

eerste jaar als leiding! 

 

 

 



 
 

LEEUWKES 

Liefste leeuwkes, 

Ook dit jaar hopen we dat jullie weer met heel veel aanwezig 

zullen zijn want dat vinden wij superfijn! 

Dan brullen we zoals echte leeuwkes elke activiteit. Ja, zelfs 

op kamp en op weekend want als je daar meegaat krijg je 

zeker geen spijt! 

Zijn jullie nu benieuwd naar wie de nieuwe leiding zal zijn? 

Lees dan zeker verder want het zal de moeite waard zijn! 

Ik stel jullie voor onze 2 mannelijke leiding, Stijn en 

Alexander. Met hen is het altijd een feestje, veel meer plezier 

dan bij een ander! 

Dan hebben we nog de 3 vrouwen en geloof me die kan je 

altijd vertrouwen. 

Merel, Laura en Lore zijn hun namen maar als je het vergeten 

bent hoef je je niet te schamen! 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij en zijn jullie 

dus vanaf nu elke activiteit van de partij! 

Op 25 september zien we jullie terug, dat is niet meer zo lang 

en zelfs heel vlug! 

 

 



 
 

De leeuwkesleiding zal hun handen vol hebben met spelende, 

ondeugende en enthousiaste leeuwkes. Maar ze zijn er zeker 

van dat ze samen van dit KSA-jaar een feestje zullen maken! 

Waar is je feesthoed? En waar zijn de 5 verschillen tussen 

deze twee prenten? 

 

 



 
 

SPRINGERS 

Roxanne, dat is mijn naam, 

Als leidster ben ik zeker en vast 
bekwaam 

Dat zullen jullie dit jaar vast wel merken, 

En anders zal ik er nog wat aan werken ;) 

 

 

Ik ben Lotte  

En ik ben een beetje een zotte.  

Hopelijk zijn jullie allemaal klaar, 

Voor weer een fantastisch KSA jaar! 

 

 

Ik, Indra, wil spelen en bij jullie zijn, 

Een KSA-leidster zijn is fijn 

Ik wil jullie doen lachen en springen, 

En samen luidkeels zingen 

 



 
 

Hallooo, mijn naam is Emmelie,  

En ik draag graag een blauw hemd 
for a happy weekEND!  

Ik zal jullie leiding geven, 

Zodat er wat valt te beleven! 

 

 

Ik ben Eva en ben te herkennen aan mijn 
pet, 

En volgend jaar wordt het dikke pret 

Samen maken we van zondag de leukste 
dag in de week,  

Hopelijk zonder dat ik iets breek! 

 



 
 

ROJO’S 

Helloooowtjes lieve rojoooo’s!! 

We starten dit jaar met een onvergetelijke startdag, maar 

geloof ons, dit is nog maar het begin! Er staan dit jaar weer tal 

van spetterende activiteiten op onze planning. Hier even jullie 

leiding op een rijtje:  

-DJ Watskebert aka Bert Van Den Broeck, voorziet ons steeds 

van muziek en zorgt voor de ambiance. Deze VDB nummer 3 

draagt de KSA op zijn schouders en doet dit alles met een 

grote glimlach.  

-Ons Amelie Limpens is een echt feestbeest met een KSA hart, 

groter dan je je kan inbeelden. Zonder haar zijn er geen 

superdeluxetopactiviteiten! 

-Platte zjat/ Lotte De Schepper zal jullie dit jaar ongetwijfeld 

doen lachen met haar zotte opmerkingen en staat nooit stil. 

Vind je haar niet terug? Roep eens waar die Eendracht 

supporters zitten.  

- Pluisje Ilya Quateau mag natuurlijk ook niet ontbreken. Jullie 

kennen hem waarschijnlijk als zotte leider van op wisseldag. 

Pas maar op, doorheen het jaar is hij nog toffer! 

Vanaf nu zullen wij om de 2 weken zotte, avontuurlijke en 

superleuke activiteiten doen op zondag. Zet ze alvast in jullie 

agenda, want jullie willen er zonder enige twijfel bij zijn. Tot 

binnen 2 weken!!! 

Lieve KSA groetjes,  Lotte, Amelie, Ilya en Bert 



 
 

 

 

 

AMELIE BERT CARNAVAL FEESTBEEST ILYA 

JEUGDBEWEGING KSA LOTTE SINT LUT MARIO 

PLUISJE ROJOS LUIGI STARTDAG VANDERPANTS 

ZONDAG     

 
 H C I L Y A K L L A V A N R A C  

 P L G N I G E W E B D G U E J J  

 Z S U I W Y H K U P Z G L G K M  

 T U L T N I S C K K T O S N G P  

 E T T O L C R R A R N E N W R Z  

 O S Q E C Q I J T G F U P D G W  

 H L H G A D T R A T S T J B A I  

 R U J G V A N D E R P A N T S G  

 F E E S T B E E S T H U Y K G V  

 V W Q P M L X T Q I C C E B T W  

 F E I L E M A O Q D E R W G Y B  

 T J I B C L I R M P T R E B T M  

 I G I U L R K F K X M L L Q V F  

 T B D R A S R O J O S E Y Z A N  

 V K V M T F F F I J R N Q U S F  

 Y W K F W P L U I S J E X I K F  



 
 

JIM 

Yo de koboys, 

Dit jaar gaan we er een onvergetelijk jaar van maken met 

supertoffe activiteiten en nog veel meer toffere activiteiten 

en nog veeeeel veeeeeeeel meer toffere activiteiten. Maar 

dat wisten jullie waarschijnlijk wel al. Dit jaar gaan we veel 

extremere spelletjes spelen. Want jullie zijn vanaf nu +12 en 

Dat betekent niet meer naar -12 weekend maar naar +12 

weekend voor de echt grote jongens, op kamp stappen we 

mee met twee daagse en natuurlijk langer opblijven op kamp 

en weekend en nog veel meer voordelen aan een jimmer te 

zijn. Het gaat een jaar zijn om nooit te vergeten en zeker als je 

weet wie dat jullie leiding zijn. Want wij zijn de drie tofste 

leiding van gans de KSA (Eline, Jari en Stenz). 

Groetjes de tofste leiding. 

 

QUIZ: Ken jij de leiding? 

Vraag 1: Laat ons simpel beginnen: Hoe oud zijn Eline, Jari en 

Stenz samen? 

A. 54 

B. 61 

C. 56 



 
 

 

Vraag 2: aan welke groep gaf Elien vorig jaar leiding? 

A. sim 

B. rojo’s 

C. jim 

Vraag 3: waar ging het kamp vorig jaar door? 

A.  Meeuwen-Gruitrode 

B. Wechelderzande 

C. Nijlen  

Vraag 4: Naar het WK gaan heeft hij nog niet bereikt met de 

voetbal. Maar op welke positie staat Jari op het voetbalplein? 

A. spits  

B. keeper  

C. verdediger  

Vraag 5: wat doet Stenz het liefst in zijn vrij tijd? 

A. gamen  

B. voetbal kijken  

C. dansen  

 

  



 
 

SIM 

yoooo Simmers, 

Wow! Wow! Wow! 

Nieuw KSA jaar en dan nog wel in de Sim      

• Nog grootsere activiteiten? 

✓ JAZEKER!! 

• Veel oefenen en trainen voor Joepie? 

✓ TUURLIJK DA!! 

(Ah, ja. PS: hebben we al gezegd da we op Joepie 

gaan dit jaar?) 

• Soms gewoon eens chilly willy afspreken om gezellig 

samen niks te doen? 

✓ Moet ook eens kunnen!! 

En jullie hebben nog eens dubbel geluk want dit jaar hebben 

jullie de meest super toffe mega coole leiding! 

(Al zullen wij nog wat mee moeten trainen als we ook mee 

willen op Joepie) 

Wij kijken er alvast heel hard naar uit!!! 

Hopelijk jullie ook natuurlijk 

Tot sneeeel!! 

Kusjes 

Jen & Emma 

 



 
 

 



 
 

HERNIEUWERS 

Heyhey allerliefste hernieuwers,  

De maand september is aangebroken, de vakantie is alweer 

voorbij en het schoolleven is ook van start gegaan MAAR dit 

betekent ook dat vanaf vandaag weer een heel-leuk-super-

dupper-plezant-ultra-mega-fantastisch KSA-jaar voor jullie te 

wachten staat. Dit jaar is geen normaal jaar meer. Nene dit jaar 

zijn jullie hernieuwers. HERNIEUWERS EH!  

Dit jaar nemen we jullie mee in 365-dagen plezier, gelach, 

geween (van te lachen natuurlijk), etc. Dit jaar zal ook erg 

leerrijk zijn voor jullie. Naast leuke activiteiten gaan we jullie 

ook op leiden om de beste leiders en leidsters te worden. Zo 

krijgen jullie ook de kans om dit jaar een kijkje te nemen hoe 

onze KSA eigenlijk te werk gaat. Hoe KSA Sint-Lut Haaltert nu 

echt in mekaar zit. Maar meer zullen we jullie de volgende 

activiteiten meedelen! Om dit allemaal mogelijk te maken 

staan wij voor jullie paraat! Maar naast al dat klaarstomen 

gaan we jullie nog steeds voorzien van een jaar aan superleuke 

activiteiten. ZIN IN!!!!!!! 

Moesten jullie ons nog niet zo goed kennen zijn hier enkele 

korte weetjes (met af en toe een bijhorende foto) over ons!  

 Ian en Julia kennen elkaar al van hun 3 jaar. #crazy 
#jawekunnenelkaarnogaf 

 Beide studeren we in Gent. Ian studeert criminologie 
en Julia vastgoed. (Dus als je ooit stout bent let dan 
op voor wijkagent Depoortere) 

 We eten graag na een avondje weg een pitta bij Pitta 
Kurt 



 
 

 We vieren heel erg graag Oiljst Carnaval, DVDJ,…  

 Beiden hebben we een klein Gothic kantje ;) 

 Ons kan je vaak vinden in café Cosa Nostra of in café 
De Fles.  

 Ian is een waterman en Julia een schorpioen 
#voordezodiacfanatenonderons 

 Ian is een echte profvoetballer bij the one and only 
Mere United. #nieuweMessi 

 Julia is zot op haar 2 lieftallige doggo’s genaamd 
Lowie en Lady(ish).  

 Ian zijn naam spreek je eigenlijk uit als Ien.  

 Julia haar naam lijkt veel te neig op Ilya dus je zegt 
beter Chulia of Jul.  

 Ian heeft ook een doggo genaamd Cito, Clito voor de 
vrienden.  

 Samen kijken we erg uit naar het komende jaar vol 
plezier!!!  

Dikke zoentjes, knufjes, lekjes,… 

 

Ien 

En 

Chulia  

 

 

 

 



 
 

KAMP 

Wat een kamp hebben we dit jaar toch weer beleefd. Bij deze 

is het dus tijd voor een korte samenvatting zodat jullie deze 

mooie zomer niet te snel vergeten. 

10 Juli: Een mooie zonnige dag en dus ook het ideale moment 

voor onze Simmers en Hernieuwers om te beginnen aan hun 

fietstocht richting de kampplaats. Fietsknooppunt na 

fietsknooppunt kwamen ze steeds een stapje dichter bij onze 

kampplaats. 

11 Juli: Het was tijd om onze Camion in te laden en ook met 

de gehele leidingsploeg te vertrekken richting Nijlen. Eenmaal 

daar aangekomen werden sjorringen gesjord, tenten opgezet 

en alles klaargemaakt om onze leden te ontvangen. 

12 Juli: Eindelijk was het zover. De bus stond klaar en al onze 

leden mochten vertrekken richting de kampplaats. Met veel 

ongeduld stond de leiding hen daar al op te wachten. Er 

werden slaapkamers klaargemaakt, matjes opgeblazen en 

slaapzakken uitgerold. Die avond mochten we ook al een 

eerste keer proeven van de kookkunsten van onze kokjes. 

Gelukkig wisten die wel van aanpakken 

13 Juli: Een eerste dag boordevol leuke activiteiten. Het weer 

was ons goedgezind en wij waren dat gelukkig ook. Die avond 

sloten we af met onze jaarlijkse quiz waar we onze algemene-

, KSA- en muziek kennis op de proef stelden. 

14 Juli: Wisseldag!!! Grote verassing deze ochtend, want elke 

groep kreeg vandaag nieuwe leiding. Die leiding was daar dan 

ook heel goed op voorbereid. Er werden keileuke en soms 



 
 

ook gewoon kei grappige activiteiten gespeeld. Zeker een dag 

die we zullen onthouden. 

15 Juli: De +12 moest deze ochtend goed wakker zijn want zij 

vertrokken op tweedaagse. Met hun trekrugzak op de rug en 

tochttechnieken in de hand trokken ze op pad. Hopelijk 

zonder al te veel verloren te lopen. 

De -12 mocht deze avond ook feest vieren en dat was met 

een waar feestmaal en muziek en dans achteraf. 

16 Juli: Ook de -12 mocht bewijzen dat ze kunnen stappen 

want zij vertrokken vandaag op dagtocht en de 

eindbestemming mocht er zijn! We hebben ons die namiddag 

goed geamuseerd in het zwembad. 

Die avond hebben we het even rustiger aan gedaan want het 

was tijd voor de bezinning. Een ideaal moment om even terug 

te kijken op het leuke kamp dat we tot dan toe al gehad 

hadden. 

17 Juli: Deze voormiddag mocht iedereen zelf aan het 

kokerellen slaan. Groentjes snijden en vlees bakken is de 

boodschap want we mogen ons eigen middagmaal voorzien. 

Deze namiddag was het ook Vlaamse kermis. Er was dit jaar 

weer veel te doen. Van kapsalon tot spookhuis. Voor ieder 

wat wils. 

18 Juli: Vandaag mochten onze hernieuwers zich eens van 

hun meest verantwoordelijke kant laten zien. Zij mochten 

vandaag namelijk leiding geven aan de Leeuwkes, Springers, 

Rojo’s en Jim. Zij hebben dat geweldig goed gedaan. Het was 

toen al merkbaar dat ze dat ook goed gaan doen als leiding. 



 
 

19 Juli: Vuile dag!!! Vandaag hebben we ons eens goed vuil 

gemaakt. Sommigen zelfs tot het onherkenbare toe. Gelukkig 

stonden de douches al klaar om ons daarna terug proper te 

wassen. 

Het was echter wel bakken en braden dus deze namiddag 

hebben we ons uit de zon gehouden. Daarom hielden wij 

vandaag een heuse FC De Kampioenen Marathon en zij die te 

moe waren konden ook gewoon een beetje bijslapen. 

20 Juli: De laatste dag alweer. Er staan nog een paar 

activiteiten op de planning, maar het merendeel van de dag 

staat in het thema van ons kampvuur. Actjes worden 

voorbereid, liedjes en gedichten geschreven en ook onze 

stoppende leiding bereidt hun afscheid voor. Die avond 

hebben we gelachen, geweend en nog zo veel meer. 

21 Juli: De laatste dag. Tenten zijn opgeplooid en matjes 

opgerold. Iedereen krijgt voor het eerst dit kamp te horen wie 

zijn onbekende vriend was en de laatste snoepjes worden 

daarbij uitgedeeld. Kort daarna stapten we met z’n allen op 

de bus terug naar huis. Het is weer een kamp geweest om 

nooit te vergeten. 

Ik zeg u geen vaarwel mijn vriend, 

Wij zien elkander weer. 

  



 
 

Graag willen we ook al een beetje vooruitkijken op het kamp 

van dit jaar. Om het kamp iets toegankelijker te maken voor 

onze jongste leden zal het kamp voor onze Leeuwkes dit jaar 

maar 7 dagen duren in plaats van 10. Praktische informatie 

hieromtrent zal later nog gecommuniceerd worden maar voor 

de Leeuwkes zal het kamp dus doorgaan van 15 tot 21 juli. 

Voor de Springers, Rojo’s en Jimmers zal het kamp gewoon 

doorgaan van 12 tot 21 juli. De Simmers en Hernieuwers 

vertrekken net zoals dit jaar 10 juli al met de fiets. 

 

 

 

 



 
 

BIERAVOND 

Zaterdag 19 november is het weer zover! Het is weer tijd voor 

onze jaarlijkse bieravond die plaatsvindt in de Kouter 

(Middelkouter 10) te Haaltert.  

Graag nodigen we jullie uit om te komen proeven van ons 

uitgebreid en heerlijk assortiment aan bieren. Van lichte 

blonde bieren tot zware donkere bieren en alles daartussen. 

Natuurlijk is het niet alleen bier dat blinkt, we hebben ook non-

alcoholische dranken koud staan. Voor diegenen die een klein 

hongerken zouden krijgen, zijn er heerlijke snackskes te 

verkrijgen. De bediening gebeurt door de enige echte 

leidingsploeg van KSA Sint-Lut Haaltert, die ondertussen al aan 

het aftellen is naar de bieravond. Ambiance zal zeker niet 

ontbreken met beats van onze DJ!   

Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als wij en zien we 

jullie dan!  

 



 
 

KSA-SHOP 

Een KSA outfit, waar vind je dat precies? In onze KSA winkel 

natuurlijk! Dit jaar zijn Stijn en Ilya jullie verkopers. Zij zullen 

jullie steeds bezorgen wat je maar wil! Van uniformen tot 

coole gadgets, mooie badges en KSA geschenken. We hebben 

het allemaal! Zij zullen regelmatig winkelmomenten 

organiseren na de activiteiten en zullen jullie daarvan op de 

hoogte houden via mail. Op deze winkelmomenten kan je 

kijken tussen al ons materiaal dat we in voorraad hebben en 

ook dingen bestellen die Stijn en Ilya tegen de eerstvolgende 

activiteit voor jou zullen klaarleggen. Onze winkel biedt alles 

aan dat KSA Nationaal verkoopt dus kan je het assortiment 

thuis ook eens checken via onze website of die van KSA 

Nationaal. Voor meer informatie over onze winkel en vragen 

kan je ons steeds een mailtje sturen op winkel@ksasintlut.be 

of ons aaspreken op een activiteit. 
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Wij sparen mee voor gratis pasta op ons kamp. Helpen 

jullie mee? 

 

Hoe kan je ons helpen? Heel simpel. 

 

1. Verzamel de barcodes die je vindt op de Soubry 

pastaverpakking. 

2. Geef je verzamelde barcodes af aan je leiding op 

activiteiten doorheen het jaar. 

3. Voor elke 10 barcodes trakteert Soubry ons op 1 

gratis doosje spaghetti.  

4. Op kamp eten we lekkere spaghetti! 

  



 
 

GOED GEVORMD! 

LEEUWKES 

Laura Stage Animator 

Merel / 

Lore Stage Animator 

Stijn Stage Animator 

Alexander Diploma Animator 

 

SPRINGERS 

Eva Diploma Animator 

Roxanne / 

Emmelie Stage Animator 

Lotte P Diploma Animator 

Indra / 

 

ROJO’S 

Lotte DS / 

Ilya Diploma Animator 

Bert Stage Hoofdanimator 

Amelie / 

 

 

 



 
 

JIM 

Eline / 

Stenz Diploma Animator 

Jari / 

 

SIM 

Emma Stage Animator 

Jen Diploma Animator 

 

HERNIEUWERS 

Ian / 

Julia Diploma Animator 

 

+16 

Toon Diploma Hoofdanimator 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

CALL ME MAYBE 

Leeuwkes 

Laura Goetvinck 

☎ 0474 56 07 87 

✉ leeuwkes@ksasintlut.be 

Springers 

Eva Uyttersprot 

☎ 0477 23 00 27 

✉ springers@ksasintlut.be 

Rojo’s 

Lotte De Schepper 

☎ 0479 08 75 93 

✉ rojos@ksasintlut.be 

Jim 

Eline De Smet 

☎ 0479 23 50 94 

✉ jim@ksasintlut.be 
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Sim 

Emma Vermoessen 

☎ 0468 20 93 07 

✉ sim@ksasintlut.be 

Hernieuwers 

Ian Depoortere 

☎ 0472 09 10 65 

✉ hernieuwers@ksasintlut.be 

+16 

Toon Eelbode 

☎ 0472 24 84 58 

✉ plus16@ksasintlut.be 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


