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Beste ouders en leden 

Na een toch wel druk eerste semester met kleine en grote activiteiten, zoals 

Financiële actie, Stuntdag en de Canadese Bevrijdingsmars staat het nieuwe 

jaar alweer voor de deur. Dit in combinatie met helaas de gevreesde 

examenperiode, daarom moeten wij helaas even een pauze inlassen om 

daarna het tweede semester als een knaller te starten.  

De gezelligste tijd van het jaar komt er weer aan en wij bij KSA Aarsele zijn al 

druk in de weer om het tweede semester voor te bereiden. Want er staat ons 

dit semester heel wat te wachten! Zo gaan we zoals jaarlijks op weekend van 

22-24 maart (oudste) en 22-24 april (jongste). Schrijf dit alvast in je agenda 

en opgelet het is wel degelijk een apart weekend voor de oudste en jongste 

bannen (maart en april). Alsof de Canadese nog niet voldoende was, nemen 

wij ook deel aan de Joepie van 16-19 april. Dit is een vierdaagse 

wandeltocht van 100km met alle KSA’ers van Vlaanderen. Daarnaast 

organiseren we ons jaarlijks Sneukelfestijn op 5 mei en komt er binnenkort 

ook onze Bison Futé aan op 9 februari. 

Dit werkjaar is dus een jaar volgepland dus neem je agenda erbij en noteer 

gerust deze belangrijke data! 

Geniet van de gezelligste tijd van het jaar en wij wensen u allen een vrolijke 

kerst en een gelukkig Nieuwjaar! 

 

KSA Groet 

De groepsleiding Berend, Arne & Lisa 

 
 
 
  

VOORWOORD 
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Dag kabouters en ouders 

 

Na onze spetterende start van het 1e semester zien wij het terug volledig 

zitten. Wij hopen natuurlijk jullie ook. 

 

We zullen dit jaar weer mega toffe spelletjes spelen het zal wel wat kouder 

zijn maar niets houd de kabouters tegen natuurlijk! 

 

We zien het helemaal zitten, tot de eerste activiteit van het jaar op 3 februari

 
 

De banleiding 

 Robbe, Pharaïlde en Michiel 

 

 
 
 

 
 
  

KABOUTERS 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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FOTO'S 
KABOUTERS 
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Beste pagadders 
 

Het eerste trimester is alweer voorbij. We hebben ons al goed geamuseerd 

en dat zal in 2019 niet anders zijn.  

Lisa, Iben en ik kunnen dan ook niet wachten om er weer aan te beginnen.  

Ook het kamp komt alweer in zicht maar als voorproefje gaan we eerst veel 

plezier maken op het weekend.  

Hopelijk hebben jullie een leuke Kerstvakantie achter de rug en gaan we 

samen een fantastisch 2019 tegemoet met veel leuke KSA avonturen!  

 

Tot de volgende activiteit! 

Lisa, Iben & Pieter-Jan 

  

PAGADDERS 
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FOTO'S 
PAGADDERS 
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Beste Jongknapen 

 

Na een zalig 1e trimester met onze fantastische bende zijn we klaar voor een 

nog beter 2e trimester! Bereid jullie maar voor op nog toffere spelletjes en 

originele opdrachten.  

In tweeduizendnegentien zullen we van jullie eindelijk eens echte KSA’ers 

maken want dit wordt wel eens hoogstens tijd.  

 

Tot dan.  

Grts Louis, Emiel, Paulien 
 
 
 
 
  

JONGKNAPEN 
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Hey knapen  

 

Nu onze fantastische 1ste semester er op zit kunnen we al eens terugkijken 

want we allemaal beleefd hebben. We hebben de omgeving van Aarsele 

verkend op onze fiets, en wandeltocht van 33km, gekeken hoe goed jullie kun 

vluchten van elkaar en zoveel meer. 

 

Door deze terugblik hoeven jullie zeker niet te treuren want na de 1ste 

semester komt altijd een nog betere 2de semester. Wat we in deze semester 

gaan doen blijft voor jullie nog even een verrassing. Ook is er in deze 

semester een activiteit waar jullie ouders naar toe kunnen komen namelijk 

sneukelfestijn en jawel het laatste maar zeker niet het miste ons 10-daagse 

kamp in de Ardennen. 

 

Wij staan alvast te poppelen om er terug in te vliegen. We hopen dat jullie 

een vrolijke kerst, een gelukkig nieuwjaar en een leuke vakantie hebben 

gehad.   

 

KSA-groetjes jullie leiding  

Berend, Igor en Jules 
  

KNAPEN 
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Dag jonghernieuwers 

 

Wat was het 1ste semester toch weer leuk maar kort. Helaas hebben we het 

afscheid van Fien gemist maar niet getreurd we vieren haar terugkomst in het 

2de semester.  

Jullie verkochten ook fruit en snoep alsof jullie leven ervan af ging. Jullie 

waren talrijk aanwezig waardoor onze activiteit zeer geslaagd was. We 

hebben ook geleerd hoe de Highland games in elkaar zitten en hoe een blikje 

golden power in slow motion ontploft.  

En tot slot weten de personen die mee waren dat jullie klaargestoomd zijn 

voor joepie nu jullie de Canadese mars met succes afgelegd hebben.  

 

Groetjes  

Pro senior Arne en pro cantor Lander  

Ps.: ook groetjes van Fien uit Duitsland  

JONGHERNIEUWERS 
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JONGHERNIEUWERS EN KNAPEN 
FOTO'S 
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Wil jij graag nog een KSA-pull bestellen? Dat kan nog! Spreek na de volgende 
activiteit de leiding aan, zij zullen je dan meenemen om een pull te passen! Een 
pull van je favoriete jeugdbeweging kost je slechts €25.  
 
Misschien wel een ideaal idee voor een cadeau? 
 
Volgende maten zijn beschikbaar: 128, 140, 152, XS, S, M en L.  
 
 

  

KSA PULLS  
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Heel binnenkort kunnen jullie in jullie brievenbus je lidkaart en 
jaarthemaschildje vinden. Met deze lidkaart kan je niet enkel bewijzen dat je lid 
bent van de derde grootste jeugdbeweging van het land, maar kan je ook 
kortingen in de wacht slepen. Zo krijg je 10% korting in de hopper-winkel en 6% 
korting in de Banier winkel en dat op vertoon van jouw kaart! Het schildje kan je 
op je T-shirt naaien! 
 
Bij deze lidkaart zal je ook een bewijs van inschrijving vinden. Met dit formulier 
kan je terecht bij het ziekenfonds om een terugbetaling aan te vragen voor een 
deel van het lidgeld van jouw favoriete jeugdbeweging. Het is dus helemaal niet 
meer nodig om formulieren te bezorgen aan hoofdleider Niels, deze worden nu 
automatisch opgestuurd naar jullie. Houd dit formulier goed bij, want de 
hoofdleiding schrijft geen aparte attesten meer uit, dit om de administratieve last 
te verminderen.  
 
Niet alleen het bewijs van inschrijving zal nu automatisch worden aangemaakt, 
telkens je zoon of dochter deelneemt aan één van onze fantastische weekends 
of kampen geven we je nadien een bewijs van deelname mee. Ook als je dit 
formulier indient, kan je een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen. Extra 
handig dus!  
 
Maar er is nog meer! Zo zijn er ook fiscale attesten. Fiscale attesten hier 
uitgebreid uitleggen zou ons te ver leiden…. Daarom raden wij iedereen aan 
eens te surfen naar onze site en bij ‘over ons’ te klikken op ‘administratie’. Hier 
vinden jullie een zeer uitgebreide uitleg over fiscale attesten en hun nut. Ieder lid 
van – 12 jaar die meegaat op weekend of kamp kan voor een 
belastingvermindering zorgen! Zeker de moeite om eens te gaan kijken. Een 
fiscaal attest van weekend of kamp vraag je binnenkort aan via onze website. 
 
Wat moeten we onthouden?  
1. KSA Aarsele maakt papierwerk iets eenvoudiger 
2. Check onze website www.ksa-aarsele.be voor meer uitleg.   

ADMINISTRATIE 
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Na het succes van de voorbije jaren is er 
ook dit jaar, 5 mei 2019, opnieuw het 
Sneukelfestijn.  
 
Het is dezelfde formule als vorig jaar, jullie 
starten aan de Jakkedoe met een 
wandeltocht van ongeveer zes kilometer. 
Tijdens deze tocht zijn er enkele stops waar 
jullie iets te eten en/of te drinken krijgen.  
 
Het einde van de tocht is in de Jakkedoe waar er kan genoten worden van balletjes 
in tomatensaus met frietjes. Je kan er ook voor kiezen om enkel te komen eten, dus 
mocht je in de voormiddag niet kunnen, ben je nog steeds welkom om lekkere 
frietjes met balletjes in tomatensaus te komen eten!  
 
Nadien is er voor de jongste een speelstraat en springkasteel, terwijl de ouders nog 
kunnen genieten van een wijntje of een fris 
biertje. Niet te vergeten, ook dit jaar is er 
opnieuw een ruim assortiment aan 
desserts!   
 
Hoeveel zal jullie dit allemaal kosten?  
- Volwassenen met tocht: 16 euro  
- Volwassenen zonder tocht: 11 euro  
- Kind (onder de 12jaar) met tocht: 12 euro  
- Kind (onder de 12 jaar) zonder tocht: 8 
euro  
 
Leden die ouder zijn dan 12 jaar, mogen zich inschrijven aan het tarief van een kind. 
Hopelijk kunnen we rekenen op jullie steun en die van de zon op zondag 5 mei, tot 
dan!   

SNEUKELFESTIJN  
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9 februari 2019 
Save the date 
 
We zetten onze jaarlijkse traditie voort en daarom is het dit jaar tijd voor de 21ste 
editie van Bison Futé. Dit niet te missen feest ontfermt zich ook dit jaar weer over 
de feestende jeugd van Tielt en omstreken.  
 
Wat kan je verwachten? 
Op 9 februari toveren we het parochiaal centrum om tot een heuse danstempel 
waar meer dan 1000 muziekfanaten aan hun trekken komen. Dit jaar zal dat ook niet 
anders zijn, al wordt het waarschijnlijk nog drukker. 
Met meer verlichting, betere boxen, meer voorbereidingswerk en planning, doen wij 
dan ook onze uiterste best om van deze editie, de beste editie ooit te maken. En dit 
zodat wij ons kamp en werkjaar kunnen financieren!  
 
Echter: we hebben nog wat vrijwilligers nodig. 
Ouders die interesse hebben om op de fuif zelf wat te helpen mogen ons altijd 
contacteren. Vacatures voor security en vestiaire staan nog steeds open. 
 
Over een maand is het weer zover, tot dan! 
 
Team Bison   

BISON FUTÉ 
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BIJ WIE KAN IK TERECHT MET MIJN VRAGEN?  
 
HOOFDLEIDING 
Lisa 
Vandekerkhove  

Info@ksa-aarsele.com 0472 21 87 19 

 
BANLEIDERS 
Voor specifieke vragen over een ban, kan je steeds bij de banleider terecht. 
 
Kabouters 
Pagadders 
Jongknapen 
Knapen 
Jonghernieuwers 

Robbe Vandekerkhove   
Pieter-Jan Vandevijvere 
Louis Maes  
Jules Vermeire  
Fien Kerkhove  

0471 13 24 94 
0471 19 51 60 
0470 82 59 01 
0468 18 06 03 
0471 72 61 41 

 
FINANCIËN 
Financiële vragen? Neem contact op met onze financieel verantwoordelijken 
voor meer informatie.  
 
Berend 
Arne  

0472 07 07 94 
0471 08 84 02 

 
  

CONTACT 
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3 februari  
17 februari 
22-24 februari  
 
3 maart    
17 maart 
22-24 maart  
31 maart   
 
14 april   
28 april  
 
5 mei  
19 mei  
 
 
12 - 21 juli 
15 - 21 juli   

Vriendjesactiviteit  
Activiteit  
Weekend oudste (KN en JHN)  
 
Activiteit 
Activiteit  
Weekend jongste (KAB, PAG en JKN)  
Activiteit  
 
Activiteit 
Activiteit  
 
Sneukelfestijn  
Laatste activiteit van het jaar  
 
 
Kamp oudste (Knapen en Jonghernieuwers)  
Kamp jongste (Kabouters, Pagadders, Jongknapen) 

 

KALENDER 

KSA AARSELE | KSA-AARSELE.BE 


