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VOORWOORD
Beste KSA’ers
 
Wij zijn trots om opnieuw te kunnen zeggen wat een fantastisch jaar het alweer
was! Twee geweldige semesters gevuld met opnieuw heel wat plezier en
vriendschap! 
De weekends waren weer het hoogtepunt van het tweede semester voor elk van
ons. De oudste bannen vertoefden een weekendje in Leupegem en de drie
jongste bannen gingen naar de zee. Jullie waren met een groot aantal aanwezig
en maakten er opnieuw een weekend van om U tegen te zeggen! Waarvoor een
dikke merci!
Helaas waren de weergoden ons dit jaar niet zo goedgezind tijdens het
Sneukelfestijn, maar alsnog maakten we het er een aangename namiddag van.
Dit deden we met aangenaam gezelschap en de lekkere vol au vent van Puur
Kip! Bedankt aan iedereen die ons steunde en ook aan de mensen die aanwezig
waren. Hopelijk tot volgend jaar!
Als afsluiter van het jaar volgt natuurlijk nog ons spetterend kamp! Een
avontuurlijke ervaring die elke KSA’er op zijn palmares moet hebben! Voor meer
informatie neem dan zeker eens een kijkje in de Kampchocoprins en op onze
website ksa-aarsele.be. Hopelijk tot dan!
Zomerse KSA groet en tot op kamp!
 
Berend, Arne en Lisa
Groepsleiding
 
 



KABOUTERS
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Dag kaboutertjes!
 
Hopelijk vonden jullie dit semester ook even plezant zoals wij dit
vonden!
Hier zetten we nog even de tofste herinneringen op een rijtje.
Op een regenachtige dag gingen we zoals gewoonlijk gaan zwemmen
in Waregem waar we onze grootste angsten overwonnen in de
glijbanen.
Een beetje later was het vriendjesactiviteit waar iedereen zijn tofste
vriendje kon voorstellen in de KSA.
Op weekend waren we ook terug talrijk aanwezig en maakten we er
een spetterend weekend van.
Helaas zit het KSA-jaar er bijna terug op, maar niet getreurd want ons
spetterend KSA-kamp komt er nog aan. Vanaf nu kunnen jullie elke
week uitkijken hoelang het nog is tot het zover is.
 
                                                 Groetjes van de kabouterleiding
                                                 Robbe, Pharaïlde en Michiel



FOTO'S
 KABOUTERS
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PAGADDERS
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Dag liefste Pagadders
Het KSA-jaar is al weer bijna voorbij. Maar maak je geen zorgen, want
binnenkort komt er een fantastisch kamp aan. Nu we aan het einde van het
tweede semester zijn kunnen we natuurlijk terugblikken op een aantal zeer
leuke momenten. 
Februari begon fantastisch met de vriendjesactiviteit! We leerden elkaars
vrienden en soms ook familie iets beter kennen. We speelden toffe spelletjes
en hebben veel gelachen. Zoals je een maand start, zo eindig je die maand ook
in stijl. Dit deden wij door de maand februari met z’n allen af te sluiten in het
grote zwembad van Waregem. Zwemmen in de wildwaterbaan, het uitproberen
van het gamma aan glijbanen… Niets werd ongezien gelaten door onze
Pagadders!
In Maart hadden we dan ons super leuke weekend! We deden een quiz,
speelden levend zeeslag, hebben elkaar alle hoeken en struiken van de duinen
van dichtbij gezien en eindigden ons weekend met het grote een tegen allen
spel. We sloten dit tweede semester dan ook prachtig af aan de zee in
Blankenberge! We genoten van het mooie weer en natuurlijk van een lekker
bijhorend ijsje.
Bedankt voor het prachtige jaar tot 
nu toe liefste kindjes. We zullen het nog mooier afsluiten
op het super toffe kamp die jullie te wachten staat!
Heel veel groetjes van jullie leiding!
Lisa, Iben en Pieter-Jan
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JONGKNAPEN
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Hey Jongknapen!
 
Nu het einde van het jaar weer nabij is kijken we eens terug
naar het afgelopen jaar!!! In 2018 speelden we zeeslag met
eieren, losten we de moord van pauline op en kleurden we
een landkaart in.
In 2019 veroverden we al het vastgoed in Aarsele en
beleefden we een super fantastisch weekend aan de zee.
 
Tot op kamp! Jullie fantastische leiding Pauline, Emiel,
Louis en Black Panther.



FOTO'S
JONGKNAPEN
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KNAPEN
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Dag knapen
 
Nu de 2e semester op zijn einde loopt kunnen we al eens reflecteren wat we al
allemaal gedaan hebben tot nu toe. Laat ons beginnen bij het begin: We
begonnen onze 2e semester met een vriendjesactiviteit. Hierna werden we nat,
in het zwembad, maar hebben er veel leute gehad!!!
Even later zijn we op weekend vertrokken richting Leupegem waar we tal van
toffe activiteiten heb gedaan zoals jachtseizoen, onze zeeslagquiz en
natuurlijk de spelen tegen de jonghernieuwers hoewel het niet veel school in
de eindstand hebben we toch on meerdere moet herkennen. 
Verder hebben we nog onze innerlijke chef-kok bovengehaald. Hebben we een
toffe avondactiviteit tijdens jullie examens als ontspanningsmoment. We zijn
ook nog een gaan waarin Femke duidelijk de beste van het gezelschap was en
waarin iemand Berend zijn spel heeft gesaboteerd zodat hij niet meer zou
hebben dan haar. Ook gaan we nog onze laatste activiteit nog onvergetelijk
maken maar wat zullen we gaan doen? Rarara
Nu kunnen we nog maar één ding doen dat is 
verlangen naar kamp. Wij (Igor, Berend en Jules) kunnen 
alvast niet meer wachten tot het er weer is hopelijk 
jullie ook. We zullen er samen terug een 
fantastisch kamp van maken.
 
KSA-groeten 
Jullie leiding: Igor, Berend en Jules
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JONGHERNIEUWERS

12 DE CHOCOPRINS

Jeets jonghernieuwers
We startten het jaar goed met een activiteit leider Arne plagen en
onze leuke vriendjes activiteit. Ook Bison Futé stond in de kijker met
een knal editie! Vervolgens hebben we enkele lengtes schoolslag
gezwommen en tot de conclusie gekomen dat onze techniek ferm
verbeterd is. Op weekend hadden we schitterend weer en hebben we
Leupegem beter leren kennen. Ginds speelden we het spel find the
doll waar de leiding heer en meester was over de jonghernieuwers,
natuurlijk versterkt door een waterkanon. Tot slot beleefden we
natuurlijk een fenomenaal toffe joepie die onze groepssfeer een dikke
boost gaf, en de nodig toffe verhalen onderweg die ons lang zullen bij
blijven. We kijken al natuurlijk uit naar het waanzinig coole kamp er
ons te wachten staat!
Groetjes Arne,Lander en Fien 
PS: Martijns hoedje is legendarisch
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BELANGRIJKE
INFORMATIE
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Verdere info over het kamp en de barbecue zijn te vinden op
de website ksa-aarsele.be. Als je verder nog vragen hebt
aarzel dan niet om de banleiders te contacteren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijven voor de barbecue kan op de website: ksa-
aarsele.be 

Kamp oudste: 12-21 juli 
Kamp Jongste: 15-21 juli 

 



CONTACT
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Kabouters
Pagadders
Jongknapen 
Knapen 
Jonghernieuwers

Robbe 
Pieter-jan 
Louis
Jules
Fien 

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

GROEPSLEIDING

Lisa Vandekerckhove 
Berend Goethals
Arne Declercq

0472 21 87 19
0472 07 07 94
0471 08 84 02

Lisa, Berend en Arne vormen samen de groepsleiding van KSA Aarsele.
 
Bij Lisa kan je terecht voor al je KSA-vragen. Zij is het algemeen
aanspreekpunt. Activiteiten, de website, Chocoprins, ...  Lisa staat voor
je klaar! 
 
Bij Arne en Berend kan je terecht voor alle administratieve en financiële
vragen. Fiscale attesten, bewijzen van deelnames, betalingen, ... ze
regelen het allemaal! 

BANLEIDING

Voor specifieke vragen over een ban, kan je steeds bij de banleid(st)er
terecht.

 
info@ksa-aarsele.be



KALENDER

12-21 juli 
15-21 juli
 
 
 
 
 

Kamp oudsten (KN, JHN) 
Kamp Jongsten (KAB, PAG, JKN) 
 
 
 


