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Redactioneel
Beste ouders,
Het is mogelijk dat uw kind voor de eerste keer naar de KSA
komt, of dat het al jaren komt. U vertrouwt uw kostbaarste bezit
toe aan een leidingsploeg die elke zaterdagnamiddag een
activiteit voorbereidt, en hoopt dat uw kinderen een geweldige
tijd hebben.
Maar wat is nu eigenlijk KSA? Op deze en andere vragen willen
we u in deze Start-Braggel een antwoord geven. U vindt er alle
praktische informatie voor dit werkjaar. Zo hopen we vragen
waar u eventueel mee zit nu al te beantwoorden. Mocht u na het
lezen van deze Braggel nog met vragen zitten, aarzel dan niet om
ons te contacteren.
Met stevige KSA-groet,
Margot & Maarten
groepsleiding KSA Aarschot

Wat is KSA?
Het letterwoord KSA staat voor Katholieke Studenten Actie.
De KSA als beweging ontstond in 1928 als onderdeel van de
katholieke actie. Vanuit katholieke scholen werden verenigingen
voor jongeren opgericht. Door de jaren heen is KSA gegroeid tot
één van de drie grootste jeugdbewegingen van Vlaanderen.
KSA Aarschot is dus een jeugdbeweging. Dat wil zeggen dat
KSA een initiatief is van jeugd vóór jeugd. De leidingsploeg
bestaat uit een groep jongeren die gedurende het jaar vrijwillig
activiteiten uitdenken voor de nog iets jongere jeugd, namelijk
uw kinderen. Als leiding zijn we ooit zelf leden geweest en de
fijne momenten die we toen beleefd hebben, willen we uw
kinderen bezorgen, zodat zij ze – hopelijk – op hun beurt
verdergeven aan de volgende generatie
We hebben maar één hoofddoel binnen de KSA: ervoor zorgen
dat uw kind een onvergetelijke tijd heeft. Daarom bereiden we
elke zaterdag een spel voor. Eens ravotten in het bos, dan weer
pleinspelen, of een andere leuke bezigheid.
Spelen is actief bezig zijn, met de bedoeling dat uw kind zich eens
helemaal kan uitleven. Tijdens het spel zijn uw kinderen niet
alleen fysiek heel actief bezig, vaak zijn er ook andere
hindernissen die overwonnen moeten worden. Een moeilijke
code die gekraakt moet worden vergt wat denkwerk, en het
bewaken van een vlag in het bos vereist strategie en goed
teamwerk. Allemaal aspecten waarmee uw kind in contact komt
tijdens een activiteit. Dit alles maakt van een jeugdbeweging een
unieke hobby.

We proberen de KSA zo goedkoop mogelijk te maken, en daarom
organiseren we als leidingsploeg een fuif, het mosselfeest… Één
keer per jaar schakelen we ook de hulp van onze leden in en
trekken we er op uit om WC papier te verkopen!

Praktische Informatie
Financieel: We proberen de KSA zo goedkoop mogelijk te
maken. Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro voor het
eerste kind, 45 euro voor het tweede enzovoort. Daarbij
komt nog de kost van een uniform dat eenmaal moet
worden aangeschaft. De bijkomende kosten worden
beperkt tot speciale activiteiten zoals een kooktocht, of een
bezoek aan het zwembad. We zouden het jammer vinden
dat uw kind omwille van financiële redenen niet mee kan
met de KSA. U kan de groepsleiding hier altijd over
contacteren, dan zoeken zij samen met u naar een
oplossing.
Uniform: Het uniform is verplicht. Het creëert gelijkheid
en dat bevordert de groepssfeer. Daarnaast is het ook
handig om op uitstappen en dergelijke, leden vlug te
herkennen. Het uniform bestaat uit een pull en/of T-shirt en
een sjaaltje. Dit alles is beschikbaar in het lokaal. U kan
hiervoor gerust iemand van de leidingsploeg aanspreken!
Braggel: Dit is het maandelijks tijdschrift van de KSA. In
de Braggel staat praktische info en de maandelijkse
planning. Deze kan u vanaf dit jaar enkel nog op onze site
en facebookpagina terugvinden. Dit doen we omdat wij als
KSA ons bezig houden met het milieu. Heeft u geen
internet of computer ter beschikking kunnen wij deze

uiteraard nog naar u opsturen. Spreek hierover de leiding
dan even aan.
De activiteiten worden ook steeds opgehangen aan de valve
aan het lokaal.
Kledij: Wat doe ik mijn kind aan? Als ouder kan het
moeilijk zijn om deze vraag te beantwoorden. Je weet nooit
precies wat er op het programma staat. Hou er rekening
mee dat 90% van de activiteiten buiten plaatsvindt.
Druilregen houdt ons niet tegen om een bos op te zoeken.
Kleed uw kind dus altijd naar het weer buiten. Gebruik
kleren waarvan u het niet erg zou vinden als ze vuil worden
of sneuvelen in de strijd.
Leeftijdsgroepen: De leden worden ingedeeld in zes
leeftijdsgroepen, en elke groep heeft zijn eigen vaste
leidingsploeg. Van jong naar oud:
Rubskes (5 – 6 jaar)
Leeuwkes (7 – 8 jaar)
Jongknapen (9 – 11 jaar)
Knapen (12 – 13 jaar)
Jonghernieuwers (14 – 15 jaar)
Hernieuwers (16 en ouder).

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel niet om iemand te
contacteren!

Groepsleiding: bonds@ksa-aarschot.be
Margot Somers

Maarten Vercammen

0470 82 72 58

0485 68 12 74

Rubskes: rubskes@ksa-aarschot.be
Lore Willems

Kaat Ségal

0488 33 72 33

0499 08 79 56

Joke Hermans

Kato Willems

0491 20 88 08

0498 06 93 51

Nele Hermans

Luna Vervloessem

0472 06 42 54

0473 98 97 90

Leeuwkes: leeuwkes@ksa-aarschot.be
Margot Somers

Floor Reynders

0470 82 72 58

0478 77 86 89

Demi Jonckheere

Charlotte Morlion

0483 45 15 80

0493 20 95 72

Sean Oliviers

Tjen Ooms

0486 11 44 03

0470 39 44 72

Jongknapen: jongknapen@ksa-aarschot.be
Kobe Holemans

Marthe Seldeslachts

0499 30 40 12

0472 63 42 63

Daan Van Noten

Finn Bogaerts

0496 39 51 75

0479 01 98 66

Axel De Winter

Stijn Truyens

0484 58 84 93

0474 68 94 05

Knapen: knapen@ksa-aarschot.be
Joeri Perdieus

Ridan Vandenbergh

0468 20 50 08

0472 62 14 93

Noah Ooms

0471 39 17 24

Jonghernieuwers: jhn@ksa-aarschot.be
Maarten Jacobs

Maarten Vercammen

0486 02 76 21

0485 68 12 74

Hernieuwers: hn@ksa-aarschot.be
Jarne Van Rompuy

0471 72 56 98

Kalender
Hieronder vindt u een jaaroverzicht van grote activiteiten die
reeds gepland zijn. Hou wel de Braggel in het oog voor
mogelijke wijzigingen.

SEPTEMBER
14/09
Startdag + ouderavond + streekbieren van de
kookies + kinderanimatie

OKTOBER
12/10

Vriendjesdag

26/10

Uitstap: Planckendael

NOVEMBER
09/11

Mosselfeest

30/11

De Sint komt op bezoek

DECEMBER
Geen speciale activiteiten, altijd gewone ksa
31/12
Nieuwjaarszingen

JANUARI
Geen speciale activiteiten, altijd gewone ksa

FEBRUARI
Geen speciale activiteiten, altijd gewone ksa

MAART
Fuif: datum volgt nog!

APRIL
24-26/04

Paasweekend

MEI
10/05

voettocht naar Scherpenheuvel

JUNI
27/06

Uitstap

JULI
11-21/07

Kamp

Wist je dat…
… na elke activiteit in het lokaal chips en frisdrank te koop zijn
aan zéér democratische prijzen? Ook voor ouders ideale plek
voor een praatje met leiding en andere ouders!
… onze website steeds de actueelste informatie bevat? U vindt
er onder andere elke maand Braggel en foto’s van onze
activiteiten.
… sommige activiteiten jaarlijks terugkeren, in dezelfde
periode? Het kamp bijvoorbeeld gaat elk jaar door van 11 tot 21
juli. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan bij het plannen
van andere dingen.
… wij steeds openstaan voor vragen, opmerkingen en
suggesties? Aarzel niet om één van ons aan te spreken als u
ergens mee zit!
… een jeugdbeweging vaak niet kan overleven zonder
ondersteuning van haar ouders? Bent u een kok, een
ongeloofelijk handige Harry, of een logistiek wonder? Vergeet
dat niet aan ons te melden! Wie weet kunnen wij uw talent wel
ergens gebruiken!

