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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 bellen of mailen. De 

contactgegevens van de leiding vind je achteraan in dit 

boekje. Daarnaast kunnen jullie ons steeds bereiken op ons 

mailadres ksagudrun@hotmail.com.  

Per ban werd 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 (KSA Gudrun 

Schoten), Instagram (ksa_gudrun) 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 leden en ouders,  

Wij wensen jullie eerst en vooral een gelukkig 2022 toe! 

Hopelijk hebben jullie het nieuwe jaar allemaal goed ingezet, 

zodat we er samen een topjaar van kunnen maken ☺ . 

Met hier en daar wat handjes ontsmetten, mondmaskers 

dragen en veel in de buitenlucht ravotten, zijn we erg blij dat 

we in het eerste semester alles draaiende hebben mogen 

houden en dat we elkaar elke week konden zien.  

We vliegen ook het tweede semester in met goede hoop en 

enthousiasme want zoals het jaarthema 2021-2022 zegt: 

‘Spelen is troef’, en daar zijn wij het als leidingsploeg 100% 

mee eens. We maken er vanaf januari samen terug zalige 

zaterdagen van! 

Verder kan u ons altijd contacteren via ons e-mailadres 

(ksagudrun@hotmail.com) of kan u ons een belletje geven. 

Onze telefoonnummers zijn achteraan het Weerberichtje 

terug te vinden. 

Veel KSA-groetjes van Joke en Lien! 

 

 



Kalender  

Januari  
15/1: banvergadering (14u – 17u) + nieuwjaarsreceptie 

22/1: banvergadering (14u – 17u) 

29/1: banvergadering (14u – 17u) 

  

Februari  
05/2: banvergadering (14u – 17u) 

12/2: banvergadering (14u – 17u) 

18/2-20/2: weekends Mini’s  

18/2-20/2: weekend Roodkappen 

19/2: banvergadering (14u-17u)  

26/2: banvergadering (14u – 17u) + vriendjesdag + verkleden voor carnaval 

+ soepverkoop Toppers  

26/2: soepverkoop Toppers 

 

Maart  

05/3: krokusvakantie (geen ban!) 

12/3: banvergadering (14u – 17u)  

18/3-20/3: weekend Jongtoppers 

18/3-20/3: weekend Toppers 

19/3: banvergadering (14u – 17u)  

26/3: banvergadering (14u – 17u) 

 



April  

02/4: banvergadering (14u – 17u)  

09/4: paasvakantie (geen ban!)  

12/4-15/4: TripTrap (Toppers) 

16/4: Paasvakantie (geen ban!) + Prout To Be Foud 

23/4: banvergadering (14u – 17u)  

30/4: banvergadering (14u-17u) 

 

Mei  

07/5: banvergadering (14u – 17u)   

14/5: Laatste banvergadering (14 u – 17 u)  

 

Juni  

25/6: slotbondschouw + BBQ  

 

Juli:  

18/07 t.e.m. 27/07: Kamp (zie verdere info bij onderdeel 

“speciale activiteiten”)  

 



Coronamaatregelen 
Voorlopig mogen activiteiten zowel binnen als buiten 

doorgaan. Buiten is er geen mondmaskerplicht, binnen wel. 

Daarom vragen we aan kinderen die 6 jaar of ouder zijn een 

mondmasker mee te nemen. De leiding zal steeds een 

mondmasker dragen.  

We weten niet hoe de coronacijfers verder zullen evolueren 

dit jaar, maar we hopen uiteraard dat de vergaderingen 

kunnen blijven doorgaan. We volgen de coronamaatregelen 

strikt op en houden u op de hoogte als er wijzigingen zijn via 

Whatsapp of mail. 

Als u vragen zou hebben in verband met de maatregelen kan 

u de leiding steeds contacteren (zie contactgegevens leiding). 

Voor verdere info kan u ook steeds de site 

https://www.ksa.be/corona-regels raadplegen. Hier staan de 

meest recente maatregelen voor jeugdbewegingen.   

https://www.ksa.be/corona-regels


Uitleg speciale activiteiten  

Nieuwjaarsreceptie 15/01 

Na de kerstvakantie houden wij een gezellige 

nieuwjaarsreceptie op de KSA. Je kan dan na de 

banvergadering iets langer blijven om gezellig een warme 

chocomelk te drinken en wat nootjes te knabbelen.  Ook dit 

jaar kan de receptie terug doorgaan. Jullie zijn welkom om 

16u30 om gezellig iets te blijven drinken. 

Soepverkoop 26/02 

De Toppers maken elk jaar samen verse soep of een andere 

lekkernij tijdens de banvergadering om die dan aan het einde 

te verkopen. Ze zamelen zo geld in voor een leuke activiteit te 

kunnen doen op kamp.  

Vriendjesdag: 26/02 

We hebben ook elk jaar een vriendjesdag op de KSA. Je kan dan 

één of twee vriendinnetjes meenemen die nog niet op de KSA 

zitten om mee een namiddag spelletjes te spelen. Zo kunnen 

ze enthousiast worden om elke week mee naar de KSA te 

komen. 

Prout to be Foud 16/4 

Prout te be Foud is een geweldig leuk evenement dat 

georganiseerd wordt door de KSA voor zowel ouders als 

toppers. Het is een geweldig feestje waar iedereen helemaal 



los kan gaan. Er is altijd leuk thema, zodat iedereen zijn beste 

looks kan tonen. 

BBQ + slotbondschouw 25/6 

De laatste vergadering spelen we altijd een groot spel dat de 

hele dag duurt met in de avond de optie om deel te nemen aan 

een gezellige BBQ. De sfeer is altijd geweldig en ook dit jaar 

kijken we hier enorm naar uit. Het is een mooie gelegenheid 

om weer een geweldig KSA-jaar af te sluiten.  

Kamp 15/07 - 29/07: 

De locatie van het kamp en wat het thema zal zijn willen we 

graag nog even geheim houden voor jullie. De data 

daarentegen staat wel al vast en moet u zeker in uw agenda 

schrijven.  

 

Camion inladen (leiding + toppers): 14 juli 2022 

Voorwacht (leiding + toppers): vanaf 15 juli 2022 

Kamp (jongtoppers + roodkapjes): 18 juli 2022 tot 27 juli 2022 

Kamp (mini’s): 21 juli 2022 tot 27 juli 2022 

Nawacht (enkel leiding): tot 29 juli 2022 

Camion uitladen (leiding + toppers): 29 juli 2022 

 

 

 

 

 

 



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 Charlotte Possemiers en Ella Van Den Buys. 

De leiding is makkelijk herkenbaar aan hun sjaaltjes die rood 

en lichtblauw gestreept zijn. U mag ons altijd aanspreken 

voor meer informatie, u kan ook altijd terecht bij onze 

uniformverantwoordelijken die u met plezier verder willen 

helpen. 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. 

 

 

 

 



Banwoordje Mini’s 
Hallo allerliefste mini’tjes!  

 
Wij kijken heel hard uit naar het nieuwe jaar op de KSA en 
hopelijk doen jullie dat ook.  

 
Nu jullie goed hebben kunnen uitrusten tijdens een 
kerstvakantie, zitten jullie (hopelijk) weer bomvol energie! 
Want er staan jullie opnieuw heel wat leuke dingen op te 
wachten.  

 
Binnenkort is het vriendjesdag, die dag mogen jullie allemaal 
vriendinnetjes meenemen die eens mee willen komen spelen 
op de KSA. Ook ons weekend komt dichterbij, maar daarvan 

houden we de details nog even geheim ☺.  

 
Wij hebben er al zin in om jullie lachende gezichtjes terug te 
zien en om er met jullie opnieuw een super leuk jaar van te 
maken!  

 
Op de volgende pagina staat er nog een leuke KSA-
woordzoeker die jullie kunnen oplossen. Verzamel alle mini’s 
om er samen een topjaar van te maken ;-). Veel plezier!!!  

 
Dikke knuffels en kusjes van jullie leiding, 

Julie♥ Sophie ♥Kato ♥Louise 

 



 

 

 



Banwoordje Roodkapjes 
Hey liefste Roodkappen, 

Allereerst wensen jullie 4 keileuke leidsters jullie een zalig 

Nieuwjaar!!  

Na een semester buiten ravotten, varen in een ton op een 

modderpoel, modeshows uitvoeren, verdwalen op 

geheimschriftentocht (deels ook door leidster Lien haar 

oriëntatie die niet altijd even goed zit, oepsie), een 

boerderijspel, een kampvuurtje maken, ons volproppen met 

marshmallows en traktatie (Aan de ouders: geen zorgen, we 

spelen genoeg vermoeiende spelletjes, dan mag een snackje 

af en toe wel eens ☺) en nog zoveel meer, hebben wij al 

superveel zin in het tweede semester. 

Maar jullie willen natuurlijk weten wat jullie nog te wachten 

staat. Als jullie jullie leidsters goed kennen, weten jullie 

natuurlijk ook al dat wij graag geheimpjes hebben en dit nog 

niet gaan verklappen ;) . Ik kan jullie al wel verklappen dat er 

een superleuk weekend te wachten staat volgende maand, 

hopelijk mag het doorgaan met de Corona-maatregelen, maar 

wij hebben er alvast super veel zin in, net zoals in alle andere 

leuke dingen die ons te wachten staat. 

Lieve schatten, hopelijk zijn jullie er elke zaterdag weer bij, 

want dan maken jullie jullie leidsters heel blij. 

 



Van jullie kapoenen,  

Ella, Babette, Cato en Lien 

15 Januari 2022 te Schoten 

 

 

 

 

PS: Los deze droedel maar op tegen volgende week. Voor de 

roodkappen die niet weten wat een droedel is: zoek het maar 

op op Wikipedia, daar staat een mooie uitleg ☺ . 

L   

 

 

 



Banwoordje Jongtoppers 
Heeey JT’s, 

Eerst en vooral een Merry Christmas and a Happy New Year! 

Hopelijk hebben jullie dit allemaal goed kunnen vieren en zijn 

jullie klaar voor een  nieuw jaar vol leuke activiteiten! Wij 

hebben er al vast heel veel zin in! 

Na een geweldig eerste semester vol leuke momenten zoals 

leuke quiz ’s, praten over knappe jongens, bekers volledig in 

je mond steken en veel andere momenten die we zullen 

onthouden, zullen er in het nieuwe jaar zeker ook nog heel 

wat andere leuke momenten bijkomen.  

In het tweede semester staan er dus heel wat leuke uitzichten 

te wachten zoals het weekend (waarvan we het thema toch 

nog even geheim gaan houden     ) en natuurlijk heel wat 

andere leuke activiteiten die jullie leidsters hebben 

voorbereid!  

1 ding dat we zeker hebben onthouden is dat jullie liever niet 

al te veel bewegen en graag weinig actieve spelletjes spelen. 

Jullie wens is ons bevel, we zullen er een rustig nieuw jaar van 

maken vol chille activiteiten.  

We hopen weer elke zaterdag de enthousiaste groep JT’s 

terug te zien, want de leiding is er weer helemaal klaar voor 

om jullie zaterdag weer de leukste dag van de week te 

maken.  

 



xxx jullie leiding 

Améline, Joke en Romy 

 

 

 

 

 

 

PS: Hieronder vinden jullie nog een woordzoeker om de tijd te 

verdrijven. Probeer jullie namen en die van ons maar te 

vinden ☺.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banwoordje Toppers  
Hellowkesss toppers,  
 
Eerst en vooral een super gelukkig nieuwjaar! Vorig jaar was 
jammer genoeg weer een beetje speciaal door miss rona 
maar we hebben er samen iets heel moois van gemaakt. We 
hebben jullie allemaal wat beter leren kennen. Zo hebben wij 
ontdekt dat jullie dames zijn met vele talenten. Van happy 
dansen op waterval van K3 tot emotioneel meezingen met 
Adele, van prépare tot thimothée uitbeelden. Jullie konden 
het allemaal. Ook weten we nu wie er wel eens de paus wil 
worden omdat het wel cool lijkt of wie er wel eens op de 
autozetels tekent om dan maar haar broer te beschuldigen…  
 
Maaaar het is natuurlijk nog helemaal niet gedaan! Fingers 
crossed dat we kunnen uitkijken naar een epic soepverkoop, 
Prout to Be foud, de quiz en nog vele andere verassingen ;)  
Maar deze houden we nog voor even voor onszelf hehe. Ook 
staat er natuurlijk een topperweekend op de planning. Het 
thema blijft voorlopig nog geheim maar jullie mogen al wel 
weten dat we ons 18-19-20 maart zullen begeven naar het 
warme, tropische, onbekende, zotte centrum van 
Antwerpennnn!  
 
Jullie zullen ons spijtig genoeg wel enkele weekjes moeten 
missen omdat wij beide nog even moeten strijden voor onze 
examens tot eind januari. Maar niet getreurd voor jullie gaat 
ksa in januari gewoon door en vanaf februari zijn we er weer 

elke week bij ☺. 
 

Dikke knuffels en kusjes!! 



XoXo 
Jullie zeer fotogenieke leidsters.  
Luca en Charlotte 

 

  
 

PS: Als we het onszelf aandoen dan ook jullie: 

Blijf in 2022 even hard shinen X 

 

- 
  

 

 

 

 

 



Contactgegevens leiding 

Bondsleiding 

Joke Seghers 0489/33.63.07 Jokesegherss@gmail.com 

Lien Vanlangen-
donck 

0468/15.94.45 Lien.vanlangendonck@icloud.com 

 

Rekeningen en verzekeringen 

Lien Vanlangen-
donck 

0468/15.94.45 Lien.vanlangendonck@icloud.com 

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

Uniform 

Charlotte 
Possemiers 

0476/75.10.91 Charlottepossemiers123@ 
gmail.com 

 

Mini’s 

Kato Van De 
Vijver 

0468/13.82.00 katovandevijver@gmail.com 

Louise Van de 
Vyver 

0471/22.04.04 louise.vandevyver@telenet.be 

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

Sophie 
Haeseldon-ckx 

0471/75.06.91 sophiehaeseldonckx@gmail.com 

 

Roodkapjes 

Lien Vanlangen-
donck 

0468/15.94.45 Lien.vanlangendonck@icloud.com 

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

Babette Van de 
Vyver 

0477/58.85.36 babette.vandevyver@gmail.com 

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

mailto:Jokesegherss@gmail.com
mailto:katovandevijver@gmail.com
mailto:louise.vandevyver@telenet.be


 

Jongtoppers 

Joke Seghers 0489/33.63.07 Jokesegherss@gmail.com 

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

Améline 
Kamoen 

0472/93.52.34 ameline.kamoen@gmail.com 

 

Toppers 

Charlotte 
Possemiers 

0476/75.10.91 Charlottepossemiers123@ gmail.com 

Luca Parisis 0495/74.15.06 Luca.parisis@icloud.com 

 

 

mailto:Jokesegherss@gmail.com
mailto:Luca.parisis@icloud.com

