
 

 

KSA Gudrun 

Weerberichtje 
1ste semester 2022-2023 



Voorwoord  
Beste ouders en leden, 

Met dit boekje willen we jullie op de hoogte brengen van de 

data, uren en activiteiten van dit semester, zodat jullie steeds 

weten wanneer we jullie op de KSA verwachten. Over 

bepaalde activiteiten krijgen jullie nog informatie doorheen 

het jaar. 

Bij twijfel kunnen jullie ons steeds even contacteren. De 

contactgegevens van de leiding staan achteraan in dit boekje. 

Daarnaast kunnen jullie ons steeds bereiken op ons mailadres 

ksagudrun@hotmail.com.  

Per ban wordt er in het begin van het jaar een 

Whatsappgroep aangemaakt met de ouders en leiding van de 

leden in. Via deze weg kan er snel en gericht 

gecommuniceerd worden. 

Verder vinden jullie in dit boekje de woordjes van de  

bonds- en banleiding en informatie over de inschrijving, het 

lidgeld en het uniform. Op onze Facebookpagina en Instagram 

(KSA Gudrun Schoten) en onze site (ksagudrun.be) plaatsen 

we regelmatig foto’s van de activiteiten.  

Hopelijk zien we jullie elke zaterdag en op de speciale 

activiteiten! 

Groetjes, 

De leidingsploeg van KSA Gudrun 



Woordje van de 

bondsleiding 

Beste ouders en leden, 

Nu het geslaagde kamp en de goede vakantie achter de rug 
zijn, is het eindelijk tijd om aan het nieuwe KSA-jaar te 
beginnen!  
De leiding is alvast helemaal klaar om alle leden elke zaterdag 
van 14u tot 17u terug te zien aan het lokaal. 

In dit weerberichtje kan je al lezen over de evenementen en 
speciale KSA-activiteiten die er in het eerste semester zitten 
aan te komen. Vergeet ze niet in je agenda te noteren zodat 
je er zeker bij kan zijn! 

Dit jaar komen er 9 toffe dames onze leidingsploeg 
versterken! Nore, Lisa, Valérie, Astrid, Laurence, Maan, 
Phynix, Soetkin en Justine zijn klaar voor hun nieuw KSA-
avontuur!  

Gelieve de e-mail en de Whatsappgroepen dit jaar goed in het 
oog te houden. Via deze wegen delen wij de meest recente 
informatie met jullie mee.  
 
We kijken er naar uit om er samen met jullie een 
tof werkjaar van te maken!  

Groetjes en tot snel,  

Joke 
Bondsleidster 



Kalender  

September 

Zaterdag 3/9: Eerste banvergadering (14u-17u)  

Zaterdag 10/9: Banvergadering (14u-17u)  

Zaterdag 17/9:  Banvergadering (14u-17u)  

+ Infomoment (14u) & Vriendjesdag 

Zaterdag 24/9: Overgang (11u-17u) 

 

Oktober  

Zaterdag 1/10: Banvergadering (14u-17u) 

Zaterdag 8/10: Banvergadering (14u-17u) 

Zaterdag 15/10: Banvergadering (14u-17u) 

Zaterdag 22/10: GEEN banvergadering (Leidingsweekend) 

Zaterdag 29/10: Banvergadering (14u-17u)  

 (verkleden voor Halloween) 

 

November 

Zaterdag 5/11: GEEN banvergadering  (Herfstvakantie)  

Zaterdag 12/11: Banvergadering (14u-17u) 

 + Hamburgeravond (vanaf 17u) 

 + Kamportage  

Zondag 20/11:  Christus Koning   

(9u45 aan de kerk van Koningshof) 

Zaterdag 26/11: Banvergadering (14u-17u) 

 

 



 

December 

Zaterdag 3/12: Banvergadering (14u-17u) 

Zaterdag 10/12: Banvergadering (14u-17u) 

Zaterdag 17/12: Banvergadering (14u-17u) 

23/12 – 8/1: GEEN banvergadering  (Kerstvakantie)  

 

Zaterdag 14/1: Banvergadering (14u-17u) 

Zaterdag 21/1: Banvergadering (14u-17u) 

Zaterdag 28/1: Banvergadering (14u-17u) 

 

 

Vervolg van de data zullen in het weerberichtje van het  

2e semester staan. 

 

Juli 

Kamp: zie data in uitleg speciale activiteiten 

 

 

 

 

  



Uitleg speciale 

activiteiten  
Infomoment 17/9: 
Dit moment is voorzien voor de ouders van de nieuwe leden. 
De werking van KSA Gudrun en KSA Sint-Jan Berchmans wordt 
uitgelegd en ouders kunnen vragen stellen. Het infomoment 
gaat door aan het lokaal en start om 14.00u. 
 
Overgang 24/9: 
De overgang is het moment waarop de leden overgaan naar 
hun nieuwe ban. Ze moeten dan allerlei proeven doen om te 
bewijzen dat ze die nieuwe ban waard zijn. Daarom spelen we 
een hele dag samen en spreken we om 11.00u af. 
 
Dag van de jeugdbeweging 21/10: 
Deze dag staan alle kinderen die in de jeugdbeweging zitten 
in de kijker. Hierdoor mogen ze in uniform naar school gaan 
om te tonen van welke jeugdbeweging ze zijn.  
 
Hamburgeravond 12/11: 
Na de banvergadering op 13 november organiseert KSA 
Gudrun een hamburgeravond om centjes in te zamelen. Na 
het eten is het kampreportage. Meer informatie volgt nog! 
 
Kampreportage 12/11: 
Naar deze dag wordt door vele leden uitgekeken. Er wordt 
teruggekeken op een fantastisch kamp. Ook nieuwe leden en 
ouders zijn welkom om de sfeer van zo’n kamp eens op te 
snuiven. 



Christus Koning 20/11: 
Voor dit katholieke feest doen we speciaal een hele dag 
banvergadering die start met een korte misviering. 
 
 
Kamp 15/07 - 29/07: 

Waar het kamp zal plaatsvinden en wat het thema is houden 
we nog even een verrassing, maar de data staan alvast hier. 
 

Voorwacht (leiding + toppers): vanaf 15 juli 2023 
Kamp (jongtoppers + roodkapjes): 18 juli 2023 tot 27 juli 2023 
Kamp (mini’s): 21 juli 2022 tot 27 juli 2023 
Nawacht (enkel leiding): tot 29 juli 2023 
 
 

  



Inschrijven nieuwe jaar 
Om jullie kinderen te kunnen verzekeren en de lokalen te 

verwarmen vragen we ieder jaar lidgeld. Dit bedraagt 50 euro 

en dient overgeschreven te worden op het rekeningnummer 

met vermelding van de naam van uw dochter: 

BE26 7310 3302 4229 

 

Let op: dit is een ander rekeningnummer dan dat van KSA 

Sint-Jan Berchmans! 

Wij kunnen uw dochter(s) pas verzekeren indien dit bedrag 

gestort is. Nieuwe leden mogen uiteraard eerst enkele keren 

komen proberen. Wanneer ze beslissen om een heel jaar 

verder te doen, gelieve dan zo snel mogelijk het bedrag over 

te schrijven. Bij vragen hierover kan u steeds terecht bij Cato 

Stockbroekx, verantwoordelijke van financiën en 

verzekeringen.  

 

Om u dochter in de schrijven gaat u naar onze website 

(ksagudrun.be) en klikt daar door op het onderdeel 

“inschrijvingen 2022-2023”.  

 

 

 



Uniform  
Het KSA-uniform bestaat uit: 

- Een lichtblauwe KSA T-shirt 

- Een donkerblauw hemd met een rood sjaaltje 

- Een donkerblauwe of grijze trui voor onder het hemd 

- Een marineblauwe broek of short en GEEN 

jeansbroek of tennisrokjes! 

Uniform kan gekocht worden na bepaalde vergaderingen. 

Voor meer info kan u terecht bij onze uniform-

verantwoordelijke Ella Van Den Buys. 

De leiding is ook makkelijk 

herkenbaar aan hun sjaaltjes 

die rood en lichtblauw 

gestreept zijn. Spreek ons 

gerust aan voor meer 

informatie! Ook als u niet 

goed weet waar u best de 

schildjes kan naaien, kan u 

zeker eens een kijkje nemen 

op de hemden van de 

leidsters. 

 



GDPR 
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht 

in België, deze geldt natuurlijk ook voor onze jeugdbeweging. 

Om die reden wordt er aan ons gevraagd u te informeren 

over wat er met de gegevens van uw dochter gebeurt. 

Het adres, de geboortedatum en de gsmnummers van ouders 

worden bewaard in een elektronische ledenlijst die enkel 

voor de leidingsploeg beschikbaar is. Verder worden deze 

ingegeven in het verzekeringssysteem van KSA Nationaal. Zij 

maken enkel gebruik van deze gegevens om uw dochter 

correct te verzekeren en om per trimester een tijdschrift op 

te sturen. Vanaf dat uw dochter eventueel zou stoppen bij 

KSA, worden deze gegevens verwijderd. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 



De medische fiches worden bij de leiding bewaard en enkel 

geconsulteerd wanneer nodig. Eventuele allergieën of 

opmerkingen die op de medische fiche staan of ons gemeld 

worden, worden ook aan de rest van de leiding meegedeeld 

zodat zij hier ook rekening mee kunnen houden. 

Ten slotte plaatsen we van vele activiteiten ook afbeeldingen 

op Facebook, Instagram of onze website. Dit zijn vooral foto’s 

met meerdere kinderen tezamen om de sfeer van de 

activiteiten weer te geven. Verder worden de foto’s van het 

kamp getoond op groot scherm tijdens de kampreportage. 

Indien u hier niet mee akkoord bent en liever niet wenst dat 

uw kind mee op de foto’s staat, kan u onderstaand briefje 

invullen. Als u nog vragen hebt in verband met de nieuwe 

privacyregeling, kan u steeds terecht bij de bondsleiding. 

 

Ik,…………………………………………………………………………………, 

ouder van,……………………………………………………………………, 

ben er NIET mee akkoord dat: 

o Mijn dochter op foto’s staat die op Facebook 

verschijnen. 

o Mijn dochter verschijnt op foto’s tijdens de 

kampreportage. 

o Mijn e-mailadres wordt gebruikt om op de hoogte te 

blijven van activiteiten of belangrijke mededelingen. 

Handtekening 



Banwoordje mini’s 
Dag lieve mini’s,  

Na een hele lange vakantie en een spetterend kamp 🏕is het 

eindelijk tijd om het nieuwe KSA- jaar te beginnen…       

 

Jullie nieuwe leiding heeft er alvast heel erg naar uit gekeken! 

We hopen dan ook dat jullie zoals altijd boordevol energie 

zitten om elke zaterdag vol enthousiasme onze leuke 

spelletjes te komen spelen!                

Er staan dit jaar heel veel leuke dingen op de planning!             

Bereid jullie maar al voor op een super leuk mini-weekend, 

een lekkere BBQ en dia-avond met foto’s van op kamp en nog 

veel meer!  

Op de volgende pagina kan je een leuk spelletje terugvinden 

om jullie allergrappigste, gekste en liefste leiding te leren 

kennen!        

 

We hopen jullie snel te zien om ons KSA-terrein!  

Dikke knuffels van jullie nieuwe leiding        

Julie        Maan        Nore        Justine        & Phynix        

 



 

 

 

 

Hoi, ik ben Maan en ik 

praat vaak Hollands op 

kamp🏕 

Hallo, ik ben Justine en 

mijn lievelingsfilm is 

Bambi         

Dag, ik ben Nore en ik 

heb lentesproetjes! 

geen zomer-

sproetjes          

Hey, ik ben Julie en ik 

smeer een hele pot 

Nutella op 1 boterham 

njamie        

Hoi, ik ben Phynix en 

ik eet heeeel graag 

macaroni        



Banwoordje roodkapjes 
Hallokes!  

Hopelijk zijn jullie na een zalig kamp & vakantie weer 

helemaal uitgerust om aan het nieuwe KSA jaar te beginnen. 

Het wordt een jaar vol spelletjes, grapjes en avontuur. Dus zet 

zeker jullie stapschoenen, KSA-uniform en goed humeur klaar, 

dan maken we er samen een mega leuk jaar van. We gaan 

fantastische herinneringen maken om nooit te vergeten zoals 

de overgang, het weekend & de BBQ om dan af te sluiten met 

het kamp. Wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor om er 

een zalig jaar van te maken. Hieronder vinden jullie alvast een 

leuke woordzoeker met allemaal toepasselijke woorden voor 

het nieuwe jaar!  

P.S. je kan de woordzoeker oplossen op alle mogelijke 

manieren. Kusjes jullie leiding 

Cato, Lisa, Laurence, Astrid & Soetkin 

 



 

  



Banwoordje jongtoppers 
Allerliefste jongtoppertjes, 
Met heel erg veel enthousiasme kijken we uit naar een nieuw 
KSA-jaar. Ook dit jaar zullen we er alles aan doen om er weer 
een knaljaar van te maken. En als we zeggen knaljaar dan 
moeten wij gelijk denken aan een klassieke dikke bertha, een 
extra moeilijke quiz, een leuk weekend, de gekste inside 
jokes, nieuwe vriendschappen en zoveel meer. Om jullie 
alvast wat in de sfeer te brengen vinden jullie onderaan een 
kruiswoordraadsel met JT-slang. 
 
Groetjes van jullie leiding, 
Ella, Améline, Sophie & Valérie  <3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ohmygod 
tiktok 
blauwefoef 
doetzegoed 
jongtopper 
viben 
mood 
riseandshine 
nocap 
flexen 

 

 

 

 

 

 

 



Banwoordje toppers  
Yow Toppersssss!  

Een nieuw jaar, een nieuwe Toppergroep, en wat voor één! 
De allerlaatste ban voor jullie leiding worden.. whutt? De tijd 
dat jullie nog kleine en onschuldige mini’tjes waren is nu echt 
wel long lost and gone!   
Maar anyways, tijd voor het toppunt in jullie KSA-carrière als 
lid! Een epic jaar vol nice ervaringen wacht op ons! 

Uiteraard zijn er weer de jaarlijkse tradities waar we ons op 
mogen verheugen; 20 keer opnieuw moeten douchen na de 
overgang, terugblikken op kamp met wel heeel prachtige 
foto’s, losgaan op Prout to be Foud, moneys maken met 
soepverkoop, genieten van kamp 2023, en nog een heleboel 
big suprises; jij weet, het wordt een echte vibeee. Jullie 
leiding is alvast hyperexcited, wij hopen dat jullie knaldrang-

level minstens even hoog staat ☺.  

Een hele groep Gen Z = plezier garantie! Met discipline, 
dedication and friendship tillen we samen de groepsdynamiek 
naar een hoger niveau. Daarom hebben we enkele ‘ban-rules’ 
opgesomd die jullie leiding erg belangrijk vindt. Toon je 
origineelste kant en probeer ze maar aan te vullen! Dan 
overlopen we ze op de eerstvolgende vergadering ;).  

Tot snel! X 

Joke, Romy en 
Babette 

 

 



BAN RULES 2022-2023  
 

RULE NR. 1: Always be ………………….….…. . 

RULE NR. 2: Treat people with ………….……………….. . 

RULE NR. 3: Een dag niet …….…..………., is een dag 

niet geleefd.  

RULE NR. 4: ……………………………………………………. = must 

RULE NR. 5: Never forget 

………………………………………………… 

RULE NR. 6: Never say ……………………………………………… 

RULE NR. 7: Shine bright like a 

………………………………………… 

RULE NR. 8: discipline, dedication and…………… 

maaaar, ………………. 

RULE NR. 9: don’t …………….. be ……………….. 

RULE NR. 10: Save the ……………………… 

 

 

 

 

 



Contactgegevens leiding 

Bondsleiding 

Joke Seghers 0489/33.63.07 Jokesegherss@gmail.com 
 

Financiën en verzekeringen 

Cato Stockbroekx 0470/65.54.90 cato.stockbroekx@gmail.com 
 

Uniform 

Ella Van Den Buys 0488/05.94.61 ella.vdbuys@gmail.com 
 

Mini’s 

Julie Smekens 0487/44.70.18 Julie.zelf@gmail.com 

Nore Gevaert 0483/68.03.77 nore.gevaert@gmail.com 

Phynix Peeters 0468/01.21.35 phynix.peeters123@gmail.com 

Justine van 
Goethem 

0491/88.37.70 justine.vangoethem2004@gmail.co
m 

Maan Wauters 0470/04.11.42 Maanwau@gmail.com 

 

Roodkapjes 

Cato Stockbroekx 0470/65.54.90 cato.stockbroekx@gmail.com 

Astrid van Hyfte  0470/26.49.41 astrid.vanhyfte@gmail.com 

Lisa Kamoen 0472/67.51.31 lisa.kamoen@icloud.com 

Laurence Van 
Frausum 

0489/60.37.02 laurence.vanfr@gmail.com 

Soetkin 
Huysmans 

0493/33.97.73 Soetkin.Huysmans@gmail.com 
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Jongtoppers 

Sophie 
Haeseldonckx 

0471/75.06.91 sophiehaeseldonckx@gmail.com 

Ella Van Den Buys 0488/05.94.61 ella.vdbuys@gmail.com 

Améline Kamoen 0472/93.52.34 ameline.kamoen@gmail.com 

Valérie Jamar 0477/48.34.34 Valeriejamar@hotmail.com 

 

Toppers 

Joke Seghers 0489/33.63.07 Jokesegherss@gmail.com 

Romy Mertens 0474/43.57.32 romy.mertens1234@hotmail.com 

Babette Van de 
Vyver 

0477/58.85.36 babette.vandevyver@gmail.com 
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