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VOORWOORD
Beste leden, ouders en sympathisanten,
Na een deugddoende maand augustus waarin we allemaal onze
batterijen hebben kunnen opladen, is het weer tijd om het
nieuwe KSA jaar op gang te trappen. Om dit eerste Smoesje in
te leiden, willen we voor jullie de geschiedenis van de KSA uit de
doeken doen.
Ongeveer 200.000 jaar geleden leefde in Grimbergen een stam
holbewoners. Op een dag kreeg Gnarf de opperholbewoner het
idee om op zondag samen te komen om spelletjes te spelen. De
eerste jeugdbeweging was geboren! Om zich toonbaar te maken,
besloot Gnarf om een bruine mammoethuid en een geel-roodblauw sjaaltje uit schaapsleer te dragen. Dit veroorzaakte
meteen ruzie binnen de stam: sommige andere holbewoners
vonden deze kledij niet modieus genoeg en besloten een blauw
vel van een sabbeltandtijger en een rood sjaaltje te dragen.
Sinsdien zijn er 2 jeugdbewegingen in het gezellige Grimbergen:
de megacoole KSA en daarnaast ook de scouts.
In de Romeinse tijd werd Grimbergen veroverd door keizer
Tomus Superbus, deze rare keizer uit Rome wou in Grimbergen
een paleis bouwen. Helaas beschikte hij niet over voldoende
soldaten en bouwmateriaal om zijn droom te verwezenlijken…
Na overleg met zijn raadgever Petrus Fortissimus, kreeg hij het
idee om de KSA in te schakelen. Op minder dan 1 week de tijd
sjorden de toenmalige leden van de KSA een paleis voor de
keizer. Om deze bijzondere gebeurtenis te eren wordt er de dag
van vandaag nog steeds gesjord op de KSA.
In de middeleeuwen liet Otteharius van Grimbergen een groot
kasteel bouwen in het Prinsenbos. Otteharius was een groot
feestbeest en hield ervan om grote banketten te organiseren in
zijn kasteel. Helaas slaagde zijn hofnar Liam Zonder Naam er
niet in om zijn feestjes succesvol te maken (zijn grapjes waren
blijkbaar zeer slecht). Als reactie hierop beval Otteharius dat de
KSA hem iedere zondag moest komen opzoeken en aan het
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lachen brengen. De KSA slaagde hierin en sindsdien worden er
iedere zondag mopjes verteld op de KSA.
Na de middeleeuwen kende de KSA een zeer snelle evolutie tot
de KSA zoals we die vandaag kennen. De laatste jaren wordt
onze jeugdbeweging gekenmerkt door een zeer snelle digitale
evolutie. Toen sommige leiders net lid werden van de KSA (dat
is al meer dan 15 jaar geleden!!!) was er geen enkele GSM mee
op kamp en bestond de KSA-website nog niet. Nu 15 jaar later
kunnen we ons een jeugdbeweging uit de 21ste eeuw noemen,
die actief is op sociale media en die tijdens corona zelfs online
heeft kunnen vergaderen.
Uit deze hele geschiedenis kunnen we een 2 zaken onthouden:
1.) De KSA heeft duidelijk een prachtig uniform.
2.) KSA Grimbergen zal altijd blijven bestaan.

(De leiding is niet verantwoordelijk voor mogelijke historische
incorrectheden die in deze tekst neergepend zijn.)
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Kalender
September-december
September
• Zaterdag 03/09: Jaarmarkt
→ Wij staan aan de Sporthal! Jullie zijn altijd welkom voor
een drankje en een pannenkoek.
• Zondag 04/09: Startvergadering
→ Spannend… wie zou jouw leiding zijn? Kom het
ontdekken op de Startvergadering!
• Zondag 18/09: Vriendjesdag
→ Dit is een open vergadering, je mag dus zoveel
vriendjes en vriendinnetjes meebrengen als je wilt. Zo
kunnen zij ook eens proeven van de KSA.

Oktober
• Zondag 09/10: Bos op Stelten – Best Beestig!
→ Voor Leeuwkes, Smodders en Jimmers!
(Meer info zie verder).
• Vrijdag 21/10: Dag van de Jeugdbeweging
→ Vandaag mag je in uniform naar school, joepie!! (Meer
info over een evenement in samenwerking met de andere
Grimbergse jeugdbewegingen volgt nog!)
• Zaterdag 29/10: Kaas-en wijnavond
→ Meer info zie verder (en via mail).
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November
• Vrijdagavond 11/11- Zondagmiddag 13/11:
Ledenweekend Oudste Leden
→ De Jimmers, Sjo’ers en 16+ gaan op weekend!
(De Leeuwkes en Smodders hebben dus GEEN KSA.)

December
• Zondag 04/12: Sinterklaas
→ Wie is er braaf geweest dit jaar?

• Vrijdag 23/12: Kerstspel
→ Joepie, het hele gezin mag komen meegenieten van
een reuzeleuk Kerstspel!
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Belangrijke data
LEDENWEEKEND OUDSTE LEDEN
Vrijdagavond 11/11/2022
– Zondagmiddag 13/11/2022
Voor Jimmers, Sjo’ers en 16+!
De inschrijvingslink, de exacte locatie en de uren zullen
binnenkort via mail worden meegedeeld!

LEDENWEEKEND JONGSTE LEDEN
Vrijdagavond 03/03/2023
– Zondagmiddag 04/03/2023
(Datum onder voorbehoud!)
Voor Leeuwkes en Smodders! Meer info volgt.

Kampdata 2023
Zaterdagavond 22/07/2023
– Zaterdagavond 29/07/2023
(Houd deze data alvast vrij in jullie agenda! Voor
Leeuwkes zal het zoals altijd mogelijk zijn om pas later
af te komen, namelijk vanaf dinsdag 25 juli.)
! Belangrijk: het is mogelijk dat de data van het
buitenlands kamp voor de 16+ NIET overeenkomen met
deze data, dit valt nog onderling te bespreken. Het
buitenlands kamp gaat wel sowieso door in juli. Gelieve
hier dus rekening mee te houden bij het plannen van
jullie vakantie.
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BOS OP STELTEN:
Best beestig
(VOOR LEEUWKES, SMODDERS EN JIMMERS)
Wat is dat?
Een gezellig, speels kinderfestival met tal van doorlopende
animaties en activiteiten, een voorstelling en workshop… en dat
allemaal in het Prinsenbos van Grimbergen!
Meer informatie is te vinden op volgende
website: https://www.ccstrombeek.be/podium/bosopstelten.
Wanneer?
Zondag 9 oktober 2022
Hoe laat?
Van 13u00 tot 18u00!
Een extra lange vergadering want we spreken een uurtje
vroeger af dan normaal en eindigen ook een uurtje later. Zo
kunnen we ten volle genieten.
Waar?
In het prachtige Prinsenbos.
Wij spreken af aan de sporthal van het Prinsenbos. Ophalen
gebeurt hier ook, en dus niet aan de Charleroyhoeve.
Hoeveel kost dat?
€7 per kind, een gunsttarief
Hoe inschrijven?
Via deze link: https://forms.gle/rNHTPhYUu5JxpeD1A
! De inschrijving is pas geldig wanneer de betaling in orde is.
! De inschrijving moet ten laatste gebeuren vóór 1 oktober.
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Kaas- en wijnavond
Zaterdag 29 oktober
Dit is je ultieme kans om samen met alle leiding terug te
blikken op het fantastische KSA-kamp van deze zomer.
Je zal er kunnen genieten van een prachtig kaasassortiment,
heerlijke wijnen en bieren, lekkere desserts én vooral van een
superleuke slideshow van kampfoto’s!
We hopen weer op de keukenprinsen en -prinsessen onder
jullie te kunnen rekenen om ons dessertenbuffet te
bevoorraden…
De inschrijvingslink, de exacte locatie en de uren zullen
binnenkort via mail worden meegedeeld.

P.S.: De kampfoto’s worden eind oktober via mail met jullie
gedeeld.
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Wegwijs
Aan allen die nieuw gekomen zijn: proficiat!
Aan allen die er reeds bij waren: ook proficiat!
Hierbij een beetje informatie over onze werking, wie we zijn en wat we doen.

1.

KSA NATIONAAL

KSA is een jeugdbeweging die net als Chiro en Scouts groter is dan enkel onze
Grimbergse vereniging, met het enige verschil dat wij wel de allerleukste van de
buurt zijn… Om die grote groep van KSA groepen te coördineren en te begeleiden
bestaat er een KOEPEL, genaamd: KSA Nationaal. Deze voorziet voor ons
voornamelijk een makkelijke verzekering en administratie, een altijd aanwezige
hulp bij allerlei problemen etc. Maar ook jullie kunnen terecht bij deze koepel, al
zal dat weinig voorvallen. Je kan hen altijd vinden via hun site: www.ksa.be. Ook
kan je op zoek naar gadgets en leuke dingen van ons ‘sterk merk’ via hun
webwinkel: https://www.ksa.be/webshop/ksa-antwerpen-brabant.

2.

ONZE GROEPSLEIDING

Binnen de leidingsgroep hebben wij 3 specifieke leiders of leidsters die zich, (net
als alle leiding) naast de kindjes en de sfeer, ontfermen over de leidingsploeg en
de administratie van de KSA. Daarnaast zijn ze steeds bereikbaar via
ksagrimbergen@hotmail.com. Onderverdeeld naar taken zijn dat dit jaar:
Stina Scheerlinck: Buiten onze zondagse vergaderingen organiseren wij ook
een heleboel evenementen zoals een Kaas- en Wijnavond, een kwis, een
kerstspel en nog zoveel meer. Stina leidt deze evenementen in goede banen en
zorgt ervoor dat alles op tijd klaar geraakt. Tevens is zij ook verantwoordelijk
voor Digit: dit is het digitaal platform van KSA waar wij de leden in inschrijven.
Zodoende zijn de leden verzekerd, krijgen zij een tijdschriftje enzovoort.
Lisa Heymans: Voor alles wat betreft communicatie, mails en dringende
problemen kunnen jullie bij Lisa terecht. Ze is hét aanspreekpunt voor zowel
ouders als leiding, én zorgt voor een vlotte werking binnen de leidingsploeg.
Voor dringende zaken kan je haar steeds contacteren op 0497929531.
Tom Adams: Hij zorgt ervoor dat al de rest van het administratief werk (aka
verzekeringen en financiën) in orde komt. Voor vragen over inschrijvingen,
betalingen en bestellingen kan je dus altijd bij hem aankloppen.
Maar uiteraard kan je altijd terecht bij eender wie op zondag, wij verwijzen je
wel door naar de juiste persoon!
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3.

FORMULIEREN (ONZE SITE)

In deze hippe tijden van internet en online shoppen, lopen wij uiteraard niet
achter. Via www.ksagrimbergen.be vind je alles wat je nodig hebt. Voor wat
daar niet bij staat, mag je gerust mailen naar ons mailadres
ksagrimbergen@hotmail.com.

A.

Inschrijvingsformulier en medische fiche

Aan het einde van deze paragraaf, vindt u de inschrijvingslink. Ook onder het
tabblad ‘formulieren’ op onze website kan je klikken op de link die naar het
inschrijvingsformulier doorverwijst.
=> Het inschrijven van uw kind gebeurt in 3 stappen:
1.

Inschrijvingsformulier invullen

2.

Lidgeld overschrijven op onze rekening

3.

Medische fiche invullen (in hetzelfde formulier als de inschrijving)

De prijs van het lidgeld bedraagt 36€ voor elk eerste kind. Vanaf het tweede
kind betaalt u telkens 32€. In deze inschrijvingsprijs zit een verzekering
(ongevallenverzekering en een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid,
tijdens de activiteiten en op de kortste weg naar huis) en enkele extra’s tijdens
het jaar. Ook dit boekje zit uiteraard in de prijs.
Gelieve dit bedrag over te maken op onze rekening: BE52 4366 1936 9109
met als vermelding: “LIDGELD 22-23 – naam en voornaam (kinderen)”
Gelieve dit alles zo snel mogelijk te regelen, en bij voorkeur vóór vrijdag 14
oktober. Zo geraakt onze administratie tijdig in orde.
U zal waarschijnlijk gemerkt hebben dat het lidgeld lichtjes gestegen is. Dit is
omwille van prijsstijgingen binnen de samenleving, die KSA Nationaal, en
daarmee dus ook KSA Grimbergen, verplichten het lidgeld wat op te trekken.
We willen hierbij dus benadrukken dat er hulpmiddelen bestaan om de
financiële drempel te verlagen, we willen absoluut een inclusieve en
toegankelijke jeugdbeweging blijven. Bij ons geldt het motto “iedereen is
welkom”. Meer informatie over het steunfonds van KSA Nationaal, kan altijd
gevonden worden op hun website (https://www.ksa.be/steunfonds).
Bij vragen kan u uiteraard ook altijd bij ons terecht!
De link naar het inschrijvingsformulier: https://forms.gle/AMWuqNL8HDcFjphJ6.
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B.

Kledij aankopen

Elke trotse KSA’er heeft een uniform, en dit om verschillende redenen, enerzijds
is het keicool om het op de Dag van de Jeugdbeweging op school te kunnen
dragen, anderzijds geeft het de leiding een overzicht van wie bij hen hoort en
wie niet, en is het voor de leden leuk om zo een echte groep te vormen. Daarbij
kennen wij niets dat zo praktisch is als een echt KSA-sjaaltje…, nooit nog
bavetten, blinddoeken of washandjes zoeken!
Via onze site kan je dan ook online shoppen. Wederom vind je onder het tabblad
‘formulieren’ een link naar het bestelformulier. Je krijgt zo snel mogelijk een
mailtje wanneer je bestelling klaarligt, en dan kan je deze op zondag komen
afhalen. Betalen gebeurt ook via overschrijving.

C.

Andere formulieren

Inschrijven voor events als Kaas- en Wijnavond, weekends, … gebeurt meestal
ook via een formulier. Via mail krijg je tijdig een herinnering voor de
inschrijving.

D.

SMOESJE

Wat je nu aan het lezen bent, met inkt op papier (of op je smartphone/laptop/…)
is ons enige echte: SMOESJE! Ja hoor, net als alle knotsgekke organisaties
hebben wij ons eigen magazine. In dit driemaandelijks Smoesje vind je steeds
de ‘schorsen’ per groep, beter te begrijpen als de persoonlijke kalender en
planning, maar ook wat praktische info, spelletjes, verhaaltjes en foto’s!
Om ecologische redenen kan je dit smoesje ook raadplegen via onze site, onder
het tabblad ‘smoesje’.

4.

SOCIALE MEDIA

Verder kan je ons volgen op quasi elk sociaal medium dat je je kan inbeelden!
Via Instagram (@ksagrimbergen) en Facebook (KSA Grimbergen) blijf je op
de hoogte van onze leukste activiteiten of gekke foto’s.

5.

ONS ADRES

Elke KSA-vergadering vindt plaats in de Lierbaan 16 (Charleroyhoeve) te
Grimbergen!
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Wie Is De 16+?
Hey allemaal!
Wij zijn de oudste groep van de KSA en dit jaar is voor ons
uitermate speciaal! Het is namelijk niet alleen ons laatste jaar
als lid, maar ook het jaar waarin we op buitenlands kamp
vertrekken! Doorheen het jaar zullen we dus een heleboel
(geld)inzamelacties om onze zotte reis te financieren.
Moesten jullie dus mensen kennen die nood hebben aan hulp
bij een verhuis, een communie of een ander evenement, aarzel
dan zeker niet om een mailtje te sturen!
Jullie horen nog van ons!
Groetjes,
Dimitri, Evelien, Inès, Cato, James, Jolien, Julien, Marit, Mats,
Nina, Noor, Oscar, Senne, Tibe, Thomas, Stina en Lisa
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Oudercomité
Onze KSA wordt niet enkel getrokken door een team van leiders en
leidsters, maar ook door een aantal gemotiveerde ouders! Zij komen 2 keer
per jaar samen om mee te brainstormen over (nieuwe) activiteiten en om
hun mening te geven over praktische of financiële kwesties i.v.m. onze
werking en kamp.
Dit jaar maakten zij de spaghetti op de laatste avond van ons kamp. Dit
spaghettifestijn is altijd de perfecte gelegenheid om het kamp mooi af te
sluiten!
Ben je als ouder benieuwd over de interne KSA-werking? Of heb je zin om
mee te werken aan een (gloednieuwe) activiteit? Of wil je gewoon eens
kunnen babbelen met ouders van andere KSA-leden? Dan is langskomen
op een bijeenkomst van het oudercomité zeker een goed idee!
Meer info over de eerstvolgende “vergadering” volgt binnenkort via mail!

Knutselmateriaal:
WC-rOLLETJES
Wij zijn ook altijd op zoek naar knutselmateriaal!
Mocht je thuis verf, potloden, stiften, tape… op overschot hebben liggen,
mag je die altijd meebrengen naar de vergaderingen.
Ook (oude) bollen wol, verfborstels, oude lakens, verkleedkleren… zijn
altijd welkom.
Zo kunnen wij nog zottere dingen maken
en spelen op zondag!
Dit semester zijn we specifiek op zoek naar
WC-rolletjes en keukenpapierrollen.
Aarzel dus zeker niet om er mee te brengen,
moest je er thuis liggenhebben!
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Steun OnS…
En helemaal GRATIS!!! Via www.trooper.be
Maar hoe?
1. Ga naar onze unieke trooperpagina ‘Ksa Grimbergen’.
2. Op deze pagina vindt u links naar webshops.
3. Als je via die links op onze Trooperpagina naar de webshop surft,
weet de shop dat je ons wilt steunen.
4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal
shopt, zonder €1 extra uit te geven.
5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar jouw
vereniging. Iedereen blij!

Je kan de KSA nu ook volledig gratis steunen wanneer je inkopen gaat
doen bij Makro!
Hoe? Surf naar www.leuksteuntje.be en link uw Makro-account en
kaart aan KSA-Grimbergen.
Eenmaal uw kaart gelinkt is, zal Makro automatisch 3% van uw
winkelbedrag als winkeltegoed schenken aan KSA-Grimbergen. Hiermee
kunnen wij extraatjes voorzien voor op weekend en op kamp!
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OVerzicht Groeps- en
leidingsverdeling
Leeuwkes: 3de kleuterklasje – 1ste leerjaar – 2de leerjaar
➔ Met Liam en Pieter
Smodders: 3de leerjaar – 4de leerjaar – 5de leerjaar
➔ Met Oscar, Axelle en Tom
JIMMERs: 6de leerjaar – 1ste middelbaar
➔ Met Otte en Kyrian
SJO’eRS: 2de middelbaar – 3de middelbaar
➔ Met Max en Yenthe
16+: 4de middelbaar – 5de middelbaar
➔ Met Stina, Lisa en Thomas

Vanaf nu vragen we om enkel nog drinkbussen mee te
brengen op zondag! Plastieken flesjes passen niet binnen
onze milieurichtlijnen. Zo dragen ook wij ons steentje bij
aan een groenere planeet!
Heb je nog ideeën om de KSA wat milieuvriendelijker
te maken? Stuur ons dan zeker een mailtje!
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Leeuwkesschors
Hopelijk hebben jullie weer veel KSA om naar de zin te komen, want de
spelletjes hebben weer knotsgekke leiding bedacht!
Zaterdag 03/09
Jaarmarkt in Grimbergen! We zijn te vinden aan de
Voormiddag
Sporthal.
Zondag 04/09
Startvergadering! Jullie zijn allemaal welkom aan de
14u-17u
Charleroyhoeve om te weten te komen in welke groep
jullie zitten en welke leiding jullie hebben… Spannend!
Zondag 11/09
Raaw!!! Poeut!! Kakaa kakaa!!
Oei, spreken jullie geen dierentaal?
14u-17u
Laat mij het even vertalen:
Ik ben de sterkste! Nee ik! Niet waar, ik!
Ik denk dat we een wedstrijd zullen moeten houden.
Zondag 18/09
Ik ben rond, maar niet groot.
Ik rol en stuiter, maar kan niet vliegen.
Mijn beste vriend is een voet.
Rarara, wat ben ik.
14u-17u
Het is vandaag ook Vriendjesdag, breng dus zeker
iedereen die je kent (en die eens wil meemaken wat de
KSA is) mee!
Zondag 25/09
De leiding moet uitrusten na een drukke maand
/
september, GEEN KSA.
Zondag 02/10
Onderweg naar Bambodinia, een ver en exotisch land, is
ons vliegtuig gecrasht. Wij weten niets van overleven.
14u-17u
Hopelijk zijn er enkele stoere leeuwtjes om ons te
helpen.
Zondag 09/10
Bos op Stelten! Meer info op pagina 7.
13u-18u
(Vergeet jullie zeker niet in te schrijven!)
Zaterdag 15/10
Een lekker pak popcorn, een beetje chips en een mooie
18u30-20u
film. Kan de avond nog stuk?
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Vrijdag 21/10
Het is vandaag Dag van de Jeugdbeweging! Doe zeker
Zie extra info je uniform aan naar school!
(via mail)
(Meer info over een evenement in samenwerking met de
andere Grimbergse jeugdbewegingen volgt nog!)
Zondag 23/10
GEEN KSA, want de leiding gaat op weekend om een
/
fantastisch KSA-jaar en kamp voor te bereiden!
Zaterdag 29/10
Kaas-en Wijnavond!
Zie extra info
We voorzien ook leuke spelletjes voor de kleinsten.
(via mail)
Zeker komen!!
Zondag 30/10
We moeten even rusten na onze supergezellige kaas-en
/
wijnavond. Het is dus GEEN KSA.
Zondag 06/11
Oh wat is dat?
Prik!
14u-17u
Knal!
Kijk wat eruit valt, is dat een foto?
Zondag 13/11
De oudste leden gaan op weekend en zij hebben
/
chefkokken en chefkokkinen nodig. De Leeuwkes-en
Smodderleiding zal dus ook meegaan. Het is GEEN KSA.
Zondag 20/11
De leiding moet stilaan Sinterklaas beginnen contacteren
om door te geven of alle KSA-kindjes wel braaf zijn
/
geweest dit jaar. Dit neemt heel veel tijd, het is dus
GEEN KSA.
Zondag 27/11
Een groep van jagers heeft het toverbos overvallen.
14u-17u
Zullen de dieren hen kunnen verslaan?
Zondag 04/12
Is iedereen wel braaf geweest dit jaar? Want
14u-17u
Sinterklaas komt langs!
Zondag 11/12
Hohoho!
Kerstmis is de meest gezellige tijd van het jaar.
14u-17u
Iedereen is blij… buiten leider Pieter.
Waar is zijn sok gebleven?
Zondag 18/12
December = Examens. De leiding moet studeren en het
/
is dus GEEN KSA.
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Vrijdag 23/12
Ho! Ho! Ho! Om het einde van 2022 samen te vieren,
Zie extra info nodigen we jullie uit voor een gezellige avond in
(via mail)
gezinsverband… Allemaal welkom op ons enige echte
Kerstspel!
Zondag 25/12
Vrolijk Kerstfeest! De leiding viert feest met hun families,
/
het is GEEN KSA.
Het eerste trimester van de KSA zit er alweer op.
Hopelijk vonden jullie het net zo leuk als ons en zien we jullie snel weer
terug!
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SmoDssssSCHORS
Camera loopt?
ACTIE!
Wij, de scenaristen van een gloednieuwe film, verwachten jullie elke
zondag op de set. Kom zeker zondag 4 september langs voor jullie
auditie, dan ontdek je ook meteen wie de regisseurs zijn ;)
Zaterdag 03/09
Jaarmarkt in Grimbergen! We zijn te vinden aan de
Voormiddag
Sporthal.
Zondag 04/09
Startvergadering! Jullie zijn allemaal welkom aan de
14u-17u
Charleroyhoeve om te weten te komen in welke groep
jullie zitten en welke leiding jullie hebben… Spannend!
Zondag 11/09
ARRRRGG! Ik, kapitein Stekelbaars, ben op zoek naar
14u-17u
mijn schat. En sinds mijn bemanning onverwacht
verdwenen is heb ik nu jullie hulp nodig.
Zondag 18/09
Haal jullie oude bolide (en helm) uit de schuur want we
gaan 120 per uur!
(Gelieve jullie fiets, helm en fluo-vestje mee te
brengen naar de vergadering!)
14u-17u
Het is vandaag ook Vriendjesdag, breng dus zeker
iedereen die je kent (en die eens wil meemaken wat de
KSA is) mee!
Zondag 25/09
De leiding moet uitrusten na een drukke maand
/
september, GEEN KSA.
Zondag 02/10
Riens ne va plus. Kom niet in peignoir, maar haal je
14u-17u
chique kleren uit de dressoir.
Zondag 09/10
Bos op Stelten! Meer info op pagina 7.
13u-18u
(Vergeet jullie zeker niet in te schrijven!)
Zondag 16/10
Oei, happy is verdwenen…
14u-17u
(Gelieve kleren aan te doen die vuil mogen worden x)
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Vrijdag 21/10
Het is vandaag Dag van de Jeugdbeweging! Doe zeker je
Zie extra info uniform aan naar school!
(via mail)
(Meer info over een evenement in samenwerking met de
andere Grimbergse jeugdbewegingen volgt nog!)
Zondag 23/10
GEEN KSA, want de leiding gaat op weekend om een
/
fantastisch KSA-jaar en kamp voor te bereiden!
Zaterdag 29/10
Zie extra info Kaas-en Wijnavond!
(via mail)
Zondag 30/10
We moeten even rusten na onze supergezellige kaas-en
/
wijnavond. Het is dus GEEN KSA.
Zondag 06/11
Rudger heeft de kooi van Stella en Cara laten
14u-17u
openstaan, waar zijn ze nu naar toe?
Zondag 13/11
De oudste leden gaan op weekend en zij hebben
/
chefkokken en chefkokkinen nodig. De Leeuwkes-en
Smodderleiding zal dus ook meegaan. Het is GEEN KSA.
Zondag 20/11
De leiding moet stilaan Sinterklaas beginnen contacteren
om door te geven of alle KSA-kindjes wel braaf zijn
/
geweest dit jaar. Dit neemt heel veel tijd, het is dus
GEEN KSA.
Zaterdag 26/11
19u-21u
1,2,3,4,5,6,7,8,9, waar is de popcorn gebleven?
Zondag 04/12
Is iedereen wel braaf geweest dit jaar? Want
14u-17u
Sinterklaas komt langs!
Zondag 11/12
Toon de circustent jouw grootste talent, en toon wie je
14u-17u
echt bent.
Zondag 18/12
December = Examens. De leiding moet studeren en het
/
is dus GEEN KSA.
Vrijdag 23/12
Ho! Ho! Ho! Om het einde van 2022 samen te vieren,
Zie extra info nodigen we jullie uit voor een gezellige avond in
(via mail)
gezinsverband… Allemaal welkom op ons enige echte
Kerstspel!
Zondag 25/12
Vrolijk Kerstfeest! De leiding viert feest met hun families,
/
het is GEEN KSA.
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Het draaien van onze film zit erop. Het is zo voorbij gevolgen... Haal jullie
beste tenue al maar boven voor de rode loper!
Dank jullie voor de enthousiaste medewerking <3
Tot de volgende!
Regie: Oscar De Merlier
Scenario: Tom Adams
Productie: Axelle Van der Aa
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Jimschors
Liefste Jimmers, we staan dit jaar stevig in onze schoentjes. We zijn blij
dat jullie hier zullen zijn, het zal hier fijn zijn op ons terrein. Jullie zijn een
bende zotten, we gaan dit jaar veel ravotten. Je moet niet bleiten, zie hier
onze activiteiten:
Zaterdag 03/09
Jaarmarkt in Grimbergen! We zijn te vinden aan de
Voormiddag
Sporthal.
Zondag 04/09
Startvergadering! Jullie zijn allemaal welkom aan de
14u-17u
Charleroyhoeve om te weten te komen in welke groep
jullie zitten en welke leiding jullie hebben… Spannend!
Zondag 11/09
We doen het rustig aan en voor nieuwe leden gene
14u-17u
stress, vandaag gaan we nog wat kennismaken.
Zondag 18/09
Vandaag gaan we op jacht naar nogal speciale diertjes,
hou je ballen al maar gereed. Gotta catch ’em all!
14u-17u

Het is vandaag ook Vriendjesdag, breng dus zeker
iedereen die je kent (en die eens wil meemaken wat de
KSA is) mee!
Zondag 25/09
De leiding moet uitrusten na een drukke maand
/
september, GEEN KSA.
Zondag 02/10
Heb je altijd al eens van een paperclip tot een huis willen
14u-17u
ruilen? ‘K zou zeggen vergeet je paperclip niet.
Zondag 09/10
Bos op Stelten! Meer info op pagina 7.
13u-18u
(Vergeet jullie zeker niet in te schrijven!)
Zondag 16/10
14u-17u
Bewijs vandaag dat jullie samen sterker zijn dan alleen.
Vrijdag 21/10
Het is vandaag Dag van de Jeugdbeweging! Doe zeker je
Zie extra info uniform aan naar school!
(via mail)
(Meer info over een evenement in samenwerking met de
andere Grimbergse jeugdbewegingen volgt nog!)
Zondag 23/10
GEEN KSA, want de leiding gaat op weekend om een
/
fantastisch KSA-jaar en kamp voor te bereiden!
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Zaterdag 29/10
Zie extra info Kaas-en Wijnavond!
(via mail)
Zondag 30/10
We moeten even rusten na onze supergezellige kaas-en
/
wijnavond. Het is dus GEEN KSA.
Zondag 06/11
14u-17u
Vandaag is het een verrassing!
Vrijdag 11/11 – Zondag 13/11
Zie extra info (Voor Jimmers, Sjo’ers en 16+)
(via mail)
Joepie, we gaan op weekend! Meer info volgt…
Zondag 20/11
De leiding moet stilaan Sinterklaas beginnen contacteren
om door te geven of alle KSA-kindjes wel braaf zijn
/
geweest dit jaar. Dit neemt heel veel tijd, het is dus
GEEN KSA.
Zondag 27/11
Kom meedoen aan de verkoopactie en wie weet kan jij
14u-17u
beslissen wat we ermee gaan doen😉.
Zondag 04/12
Is iedereen wel braaf geweest dit jaar? Want
14u-17u
Sinterklaas komt langs!
Zondag 11/12
Vandaag gaan we iets lekkers klaarmaken, dat wordt
14u-17u
lekker smokkelen.
Zondag 18/12
December = Examens. De leiding moet studeren en het
/
is dus GEEN KSA.
Vrijdag 23/12
Ho! Ho! Ho! Om het einde van 2022 samen te vieren,
Zie extra info nodigen we jullie uit voor een gezellige avond in
(via mail)
gezinsverband… Allemaal welkom op ons enige echte
Kerstspel!
Zondag 25/12
Vrolijk Kerstfeest! De leiding viert feest met hun families,
/
het is GEEN KSA.
Groetjes,
Jullie leiding
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SJOschorS
Hey hoi beste Sjo’ers het is weer tijd voor een nieuw KSA-jaar, we gaan
er een nice jaar van maken. We hebben heel wat voorzien voor jullie
hehehehe hope you’re ready :)
Zaterdag 03/09
Jaarmarkt in Grimbergen! We zijn te vinden aan de
Voormiddag
Sporthal.
Zondag 04/09
Startvergadering! Jullie zijn allemaal welkom aan de
14u-17u
Charleroyhoeve om te weten te komen in welke groep
jullie zitten en welke leiding jullie hebben… Spannend!
Zondag 11/09
Een bos is een begroeiing met bomen in een dominante
boomlaag, of meerdere boomlagen. Er kan daarbij een
14u-17u
ondergroei zijn van mossen, kruiden en/of struiken, en
de bodem kan rijk zijn aan schimmels. 3 keer raden waar
we naartoe gaan…
Zondag 18/09
Dring dring dring take your bike! Vandaag gaan we…

pov jullie lezen dit:
14u-17u

Het is vandaag ook Vriendjesdag, breng dus zeker
iedereen die je kent (en die eens wil meemaken wat de
KSA is) mee!
Zondag 25/09
De leiding moet uitrusten na een drukke maand
/
september, GEEN KSA.
Zondag 02/10
Hopelijk kennen jullie Grimbergen van binnen en van
14u-17u
buiten, want vandaag spelen we Extreem Tikkertje.
Vergeet jullie gsm niet!
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Zatedag 08/10

14u-17u

Conclusie we gaan naar de ???
Zondag 16/10
HOME RUN!!!!!!!!!
14u-17u
P.S.: neem vuile kleren mee
Vrijdag 21/10
Het is vandaag Dag van de Jeugdbeweging! Doe zeker
Zie extra info je uniform aan naar school!
(via mail)
(Meer info over een evenement in samenwerking met de
andere Grimbergse jeugdbewegingen volgt nog!)
Zondag 23/10
GEEN KSA, want de leiding gaat op weekend om een
/
fantastisch KSA-jaar en kamp voor te bereiden!
Zaterdag 29/10
Zie extra info Kaas-en Wijnavond!
(via mail)
Zondag 30/10
We moeten even rusten na onze supergezellige kaas-en
/
wijnavond. Het is dus GEEN KSA.
Zondag 06/11
We ontwikkelen vandaag ons grootste survival instinct,
14u-17u
maar deze keer met een twist ?!!?
Vrijdag 11/11 – Zondag 13/11
Zie extra info (Voor Jimmers, Sjo’ers en 16+)
(via mail)
Joepie, we gaan op weekend! Meer info volgt…
Zondag 20/11
De leiding moet stilaan Sinterklaas beginnen contacteren
om door te geven of alle KSA-kindjes wel braaf zijn
/
geweest dit jaar. Dit neemt heel veel tijd, het is dus
GEEN KSA.
Zondag 27/11
Kom in pak en met pokerface, want vanavond gaan we
17u-20u
all in op de casino avond!!
Zondag 04/12
Is iedereen wel braaf geweest dit jaar? Want
14u-17u
Sinterklaas komt langs!
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Zondag 11/12

14u-17u

Zondag 18/12
December = Examens. De leiding moet studeren en het
/
is dus GEEN KSA.
Vrijdag 23/12
Ho! Ho! Ho! Om het einde van 2022 samen te vieren,
Zie extra info nodigen we jullie uit voor een gezellige avond in
(via mail)
gezinsverband… Allemaal welkom op ons enige echte
Kerstspel!
Zondag 25/12
Vrolijk Kerstfeest! De leiding viert feest met hun families,
/
het is GEEN KSA.
HOHOHO JONGENS EN MEISJES !!!!
Het eerste deel van het jaar is jammer genoeg al voorbij :(
hopelijk hebben jullie er van genoten maar treur niet, na de kerstvakantie
zijn we terug tot snel
xoxo jullie leiding
Yenthe en Max
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16+SCHORS
Liefste 16+ers, Beste ouders,
Zoals jullie uiteraard al weten, zal dit jaar in teken staan van het
langverwachte buitenlands kamp!
We zullen dus vooral veel geldinzamelacties organiseren dit jaar, om de
kosten van het vervoer, het verblijf, de activiteiten en het voedsel te
dekken. Hoe meer geld we bijeen kunnen sprokkelen, hoe meer zotte
dingen we uiteraard zullen kunnen doen!
Onze reisbestemming ligt nog niet vast, die moeten we uiteraard in groep
bepalen. Ook de exacte data van het kamp liggen nog niet vast. Het gaat
sowieso door in juli, maar het is niet gegarandeerd dat we op hetzelfde
moment weggaan als de andere leden op “gewoon” KSA-kamp gaan. Ook
dit moeten we in groep bepalen. Het is meestal ook de gewoonte om iets
langer weg te gaan dan het gewone 7 dagen kamp, om de reis zeker de
moeite waard te maken!
Hieronder vinden jullie een schors, maar zoals jullie zullen merken zullen
we dit jaar veel flexibeler moeten omgaan met de planning. Evenementen
die vrijwilligers nodig hebben, contacteren ons vaak last minute, en
verkoopacties vallen ook niet altijd precies vast te leggen. Probeer dus
zeker onze Whatsappgroep (en/of Facebookgroep) goed in de gaten te
houden!
Om toch een zeker overzicht te behouden, vinden jullie hier een link naar
een Google Document. Hierin vinden jullie een overzicht van de
verschillende acties die we al hebben uitgevoerd en van degene die op de
planning staan. Zo houden we ook bij wie waar aanwezig was, om de
verdeling van inspanningen over de groep ietwat eerlijk te houden.
(Het document staat beveiligd, om te vermijden dat iedereen die dit
Smoesje krijgt, er aan kan. Je zal eerst een aanvraag tot de rechten van
het document moeten doen. Wij laten jullie dan zo snel mogelijk toe😊):
https://docs.google.com/document/d/13h5d7M8lhkWv2XGWiBC4JLrjfjpYL9_nrX2UBBonbY/edit?usp=sharing.
Als jullie (zowel ouders als 16+ers) nog ideeën hebben voor inzamelacties
mogen jullie deze ook altijd doormailen of in het Google Document zetten
(onder de titel “Extra Brainstorm”). Als jullie iemand kennen die nood heeft
aan hulp voor een verhuis, een communie, een verjaardag enz., laat dan
zeker ook iets weten.
Daarnaast willen we ook benadrukken dat dit niet enkel een jaar vol “werk”
zal worden, het jaar als 16+er is (volgens ons) 1 van de leukste jaren als
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lid! Zottere groepsactiviteiten, meer vrijheid en ongelofelijk veel sfeer. Wij
kijken er mega hard naar uit om zo veel leuke momenten mee te maken
met jullie!
Heel enthousiaste groetjes,
Jullie leiding
Stina, Thomas en Lisa
Zaterdag 03/09
Jaarmarkt in Grimbergen! Tijd om er meteen in te vliegen
8u30 –
met onze eerste verkoopactie. We verkopen drank en
±14u00
pannenkoeken op de KSA-stand bij de sporthal.
We spreken daar af!
Zondag 04/09
Voor de leden ouder dan 16 jaar die zich hebben
opgegeven:
de Gordelklassieker van Flanders Classics in de
Plantentuin van Meise. Wij zullen helpen een begeleide
8u30-13u fietstocht in goede banen te leiden. Wat krijgen we in ruil?
Koffiekoeken, een lunchpakket, een mooi T-shirt van De
Gordelklassieker en een vrijwilligersvergoeding. Laat iets
weten aan de leiding als vervoer moeilijk is, we kunnen
eventueel carpoolen.
Voor iedereen:
Startvergadering! Jullie zijn allemaal welkom aan de
14u-17u
Charleroyhoeve om te weten te komen in welke groep
jullie zitten en welke leiding jullie hebben… Spannend lol!
Zondag 11/09
We spreken af aan de parking van het Lintbos voor een
gezellige picknick en wat sportieve activiteiten!
12u-15u
(Zie Whatsappgroep voor de verdeling van wie wat
meebrengt.)
Zondag 18/09
Het is koekenbak! Vandaag verkopen we heerlijke koekjes.
Niet enkel vandaag moeten jullie reclame maken, de Jules
14u-17u
DesTROOPER-actie loopt van 14 september tot 26
oktober. Haal je verkooptrucs dus maar boven!
Zaterdag 24/09
Fiesta Mexicana! Het is Mexicaanse avond aan jeugdhuis
?
’t Stoveke. We verkopen geen taco’s maar hamburgers!
Zondag 25/09
De leiding – en jullie ongetwijfeld ook – moet uitrusten na
/
een drukke maand september, GEEN KSA.
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Zondag 02/10
Herfst = appelseizoen, en wie wil er nu geen appels
kopen? We hopen een groot KSA-succes van enkele jaren
14u-17u
te herhalen: appels van bij een lokale boer verkopen door
met een remorque door de straten van Grimbergen te
rijden. Kom dat zien, kom dat zien.
Zondag 09/10
Kom met de fiets, want we gaan op uitstap!
14u-17u
Joepiedepoepie
Zaterdag 15/10
We spreken deze week af op zaterdag. Zo kunnen we de
14u-17u
handelaars afschuimen om een geweldige tombola voor
te bereiden voor de Kaas- en Wijnavond!
Vrijdag 21/10
Het is vandaag Dag van de Jeugdbeweging! Doe zeker
Zie extra info je uniform aan naar school!
(via mail)
Meer info over een evenement in samenwerking met de
andere Grimbergse jeugdbewegingen volgt nog!
Zondag 23/10
GEEN KSA, want de leiding gaat op weekend om een
/
fantastisch KSA-jaar en kamp voor te bereiden!
Vrijdag 28/10, zondag 30/10 en maandag 31/10
BOE! Oefen alvast jullie griezeligste uitdrukkingen voor de
spiegel want dit weekend staat in het teken van Halloween
en de Griezeltocht in de Plantentuin. Wat krijgen we?
• De kans om mensen de hele avond lang de
16u30 – 23u
stuipen op het lijf te jagen in een toplocatie!
• Een vrijwilligersvergoeding
• Gratis eten en drinken
• Maquillage en kostuums worden voorzien
• Een hele leuke ervaring
Zaterdag 29/10
Zie extra info Het is tijd om die tombolaprijzen om te zetten in geld op
(via mail)
de kaas- en wijnavond!
Zondag 30/10
We moeten even rusten na onze supergezellige kaas- en
/
wijnavond. Het is dus GEEN KSA.
Zondag 06/11
De feestperiode komt eraan. Vandaag verkopen we
14u-17u
wenskaartjes voor het goede doel (aka ons buitenlands
kamp).
Vrijdag 11/11 – Zondag 13/11
Zie extra info (Voor Jimmers, Sjo’ers en 16+)
(via mail)
Joepie, we gaan op weekend! Meer info volgt…
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Zondag 20/11
We helpen Sinterklaas een handje en verdelen
14u-17u
Sinterklaaspakketten.
Zaterdag 26/11
Voor de leden jonger dan 16 jaar die zich hebben
?
opgegeven:
Opdienen op het Teerfeest
Zondag 27/11
We doen weer eens een beetje speciaal. In de plaats van
de 20ste geen KSA te hebben (zoals de andere groepen),
/
doen we vandaag geen KSA. Zo kunnen we de 20ste
Sinterklaaspakketten verkopen.
Zondag 04/12
Is iedereen wel braaf geweest dit jaar? Want Sinterklaas
14u-17u
komt langs!
Vrijdag 09/12 - Zondag 11/12
All I want for Christmas is… cashhh
We verwarmen ons op de kerstmarkt aan een heerlijke
chocolademelk.
Zondag 18/12
December = Examens. De leiding moet studeren en het is
/
dus GEEN KSA.
Vrijdag 23/12
Ho! Ho! Ho! Om het einde van 2022 samen te vieren,
Zie extra info nodigen we jullie uit voor een gezellige avond in
(via mail)
gezinsverband… Allemaal welkom op ons enige echte
Kerstspel!
Zondag 25/12
Vrolijk Kerstfeest! De leiding viert feest met hun families,
/
het is GEEN KSA.
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VERjaardagen
Leeuwkes: Jade 3/09, Kelya 2/10, Lisa 30/10, Samuel 5/11
en Aoife 23/11

Smodders: Adriana 10/10, Febe 4/12 en Cécile 15/12
JIMMERS: Theo 9/09, Wout 7/10, Méabh 31/10, Fien 28/10,
Axelle 4/12, Cyril 23/12 en Emiel 28/12

SJO’eRS: Jul 19/09, Pieter 1/10, Lars 21/10 en Matthias 12/11
16+: Senne 14/09 en Tibe 13/11
LEIDING: Kyrian 10/12
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Het KSA-lied

Kleurplaat
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Moppentrommel
Kleine Nancy is in de tuin een gat aan het vullen, als de buurvrouw over de
heg kijkt.
Ze is zeer nieuwsgierig naar wat Nancy aan het doen is, en ze vraagt:
"Wat ben je aan het doen, Nancy?”
"Mijn goudvis is doodgegaan", vertelt Nancy in tranen, zonder te kijken.
"En ik heb hem net begraven."
De buurvrouw is verwonderd.
"Dat is een enorm groot gat voor jouw goudvis, vind je niet"? Nancy klopt het
laatste beetje grond stevig aan, en antwoordt: "Dat komt omdat hij nog in de
maag van jou rot-kat zit".

Een Leeuwke, een Smodder en een Jimmer
wedden hoelang ze in een varkenshok
kunnen blijven. Zegt het Leeuwke: "Ik durf te
wedden dat ik een uur in het
varkenshok kan blijven."
Na een uur komt het Leeuwke eruit en zegt:
“Phoe, wat stinkt het daar!”
De Smodder zegt: “Ik kan er 2 uur in blijven.”
Na 2 uur komt ook de Smodder eruit en zegt:
“Phoe, wat stinkt het daar!”
Als laatste gaat de Jimmer, die zei dat hij er wel 5
uur in zou kunnen blijven. De Jimmer gaat erin en
nog niet eens een minuut later komt het varken
eruit en zegt: “Phoe, wat stinkt het daar!!!”
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