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WOORDJE VOORAF

Dag allerliefste kindjes, mama’s en papa’s en andere lezers van deze knipoog

Eindelijk zijn we terug! JOEPIE 
Alle leidsters hebben even kunnen uitblazen van een te gek KSA-jaar en nog 
een fantastisch kamp! Maar we zijn er terug klaar voor om samen met jullie 
talloze namiddagen door te brengen.

Dit jaar zal de KSA schitteren en weet je waarom? 
Wel dit jaar bestaat KSA Sint-Goedele Ninove 30 jaar en daarom geven wij 
natuurlijk een super groot feest voor iedereen! Jullie komen toch ook naar ons 
feestweekend 23 en 24 september? 
Meer informatie hierover vinden jullie verder in de knipoog.

Dit jaar staan er natuurlijk nog andere leuke dingen op het programma. 
Hiervoor moeten jullie even verder bladeren. In de eerste knipoog vinden 
jullie ook informatie over het uniform, de voorstelling van de leiding, informatie 
over het feestweekend, informatie over VZW Huys ter Duyst … Kortom alle 
informatie die je nodig hebt over de KSA. Hou deze knipoog dus zeer goed bij 
zodat je weet wat je allemaal te wachten staat!

We willen ook enkele mensen bedankt voor het voorbije jaar.  
We beginnen met alle kindjes te bedanken voor de leuke zondagen en we 
hopen dat jullie er dit jaar terug zo talrijk zullen bij zijn. 
We willen ook alle medewerkers bedanken die zich steeds inzetten om de 
VZW Huys te Duyst draaiende te houden. 
Ook willen we de kookouders van op kamp nog eens bedanken.  
En als laatste willen we ook de leidingsploeg bedanken voor het voorbije jaar. 
Jullie waren geweldig!

We gaan jullie niet langer ophouden dus draai nu maar snel deze bladzijde 
om en zoek als de bliksem naar het antwoord op al jullie vragen. Mocht er 
toch iets onduidelijk zijn, aarzel dan niet om je leidsters aan te spreken of te 
bellen voor meer uitleg. We staan klaar voor jullie!

Tot zondag! 
Vette KSA-knipoog 
Jullie leidsters 
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LOKAALVERANDERING

Beste ouders en leden, 

De afbraakwerken van ons lokaal in de Lindendreef zijn 
deze zomer begonnen. Daarom zullen de rondes niet 
meer door gaan in ons lokaal, maar verblijven we, tot ons 
nieuw lokaal klaar is, in Chiro Toontje. Het adres hiervan 
is: Brusselstraat 43-45 9400 Ninove. Iedere ronde zal 
dus hier doorgaan, tenzij het anders vermeld staat in de 
Knipoog. 

Opgelet!

Omdat er niet veel mogelijkheden zijn om te parkeren 
aan Chiro Toontje hebben we besloten dat de leiding voor 
iedere ronde aan de Kuip zal staan. U kunt uw kind daar 
afzetten en dan stappen we te voet naar het lokaal. 
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      EERSTE STEENLEGGING

Iedereen van harte uitgenodigd op onze 
eerste steenlegging!

Het is eindelijk zo ver, de werken aan ons lokaal zijn begonnen!

Daarom willen we iedereen op 4 september om 17u officieel uitnodigen 
voor de eerste steenlegging. 

De steenlegging zal natuurlijk doorgaan aan ons oud lokaal; Lindendreef 
21!

Tijdens de eerste steenlegging wordt aan iedereen een drankje 
aangeboden en wordt er een hapje voorzien aan democratische prijs. 

Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig! 
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OUDERAVOND

Ouderavond – Vrijdag 23 september 2016

Beste ouders, liefste KSA-sters,

Zoals jullie ondertussen reeds vernomen hebben, organiseren wij 23 en 24 septem-
ber een groot feestweekend voor ons 30-jarig bestaan. Dit feestweekend zal bestaan 
uit een misviering, ouderavond en natuurlijk onze jaarlijkse fuif, Silverbeats.

Bij deze willen wij u graag wat meer informatie geven omtrent de ouderavond.

Sommigen herinneren zich misschien nog ons 25-jarig bestaan. Ook toen organi-
seerden we een ouderavond. Op zo’n ouderavond willen wij, zoals de naam het al 
weergeeft, graag alle ouders (en ook oudleiding) uitnodigen. Eind augustus zullen 
wij met onze kinderen de voorbereidingen hieromtrent starten: d.w.z. toneeltjes/
dansjes/sketches maken, dat we die avond zullen voorbrengen. Aan de hand hiervan, 
willen wij feest vieren, maar ook u als ouder bedanken voor het vertrouwen in onze 
jeugdbeweging! 

Wij willen u dan ook graag uitnodigen om hierop aanwezig te zijn! 

Praktische informatie:

Onze ouderavond zal doorgaan in De Kuip. 

De kinderen worden daar om 17u verwacht voor een laatste generale repetitie en om 
hen natuurlijk ook klaar te maken. Eten en drinken voor de kindjes wordt voorzien.

Om 19u30 openen wij  de deuren voor de ouders en oudleiding.

Van 20u tot 22u zullen de toneeltjes doorgaan. 

Om de avond af te sluiten zal er vanaf 22u ook nog een muziekbandje voorzien zijn.

Tot dan! 
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Zaterdag 
27 augustus ‘16

Oefenronde voor iedereen. 

We spreken af van 14u tot 17u in ons lokaal (Chiro Toontje).

Zondag 
4 september ‘16

Oefenronde voor iedereen. 

We spreken af van 14u tot 17u in ons lokaal (Chiro Toontje).

Vrijdag 
9 september ‘16

ENKEL VOOR KNIM, SIM, SJO, LEIDING EN OUD-LEIDING

We spreken af van 21u tot 22u30 in ons lokaal (Chiro 
Toontje).

Zondag 
11 september ‘16

Oefenronde voor iedereen. 

We spreken af van 14u tot 17u in ons lokaal (Chiro Toontje).

Vrijdag

16 september ‘16

ENKEL VOOR KNIM, SIM, SJO, LEIDING EN OUD-LEIDING

We spreken af van 21u tot 22u30 in ons lokaal (Chiro 
Toontje).

Zondag 

18 september ‘16

Iedereen wordt om 10u verwacht aan de Abdijkerk van 
Ninove. Hier volgen we eerst de misviering van de deken. 
Na de mis zullen wij nog even repeteren in de kerk. 
Wanneer dit in orde is, stappen we allemaal naar ons lokaal 
(Chiro Toontje) om de toneeltjes verder in te oefenen. 

Mama en papa mogen jullie komen ophalen om 17u aan 
het lokaal (Chiro Toontje).

NIET TE VERGETEN: 

- centje voor tijdens de misviering van de deken.

- lunchpakket !!!                        

Zaterdag

24 september ‘16

GENERALE REPETITIE, iedereen moet hierop aanwezig zijn!

We spreken af om 15u15 STIPT aan de abdijkerk van 
Ninove.

Ouders, vrienden, familieleden, … zijn allen welkom vanaf 
17u in de Abdijkerk van Ninove om samen met ons 30 jaar 
KSA te vieren. Tot dan! 

OEFENMOMENTEN MISVIERING
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INSCHRIJVINGSSTROOKJES

Ben jij als lid gemotiveerd om mee te werken aan ons 
feestweekend, dan vullen je ouders onderstaand strookje 
in! 
Als we een geslaagde ouderavond en een mooie misvier-
ing willen, is het belangrijk dat jullie aanwezig zijn op alle 
oefenmomenten (zie knipoog per groep).
Je geeft dit strookje af op de eerste ronde eind augustus.

Ik,…………………………………………………………………………………
……………………………………………verklaar hierbij dat mijn 
dochter(s) ……………………………………………………………………
……………………………………………..

 wilt (willen) meewerken aan het feestweekend en aan-
wezig is (zijn) op de geplande oefenmomenten.

Handtekening ouder : 
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  INSCHRIJVINGSSTROOKJES

Zoals jullie al konden lezen, organiseren we vrijdag 23 en 
zaterdag 24 september ons feestweekend.
Op 23 september 2016 gaat onze ouderavond door, en om te 
weten hoeveel eten (hapjes) en drinken, tafels en stoelen we 
juist moeten bestellen vragen wij om een inschrijvingsstrook-
je in te vullen. Zowel ouders, als broers en zussen, als oma’s 
en opa’s zijn hierop uitgenodigd. 

Leden zijn in De Kuip aanwezig vanaf 17u die vrijdag (23 
sept), ouders en familie zijn welkom vanaf 19u30 in De Kuip.

 
Familie (naam)……………………………………………………………………
……………………………………… 
van (naam kind(eren) )………………………………………………………
………………………………………...

bevestigen hierbij aanwezig te zijn op de ouderavond op 23 
september met ………………..
personen (deelnemende leden KSA niet meegeteld). 

Handtekening ouder : 
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SILVERBEATS 2016
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STARTDAG 2 OKTOBER

                                                            STARTDAG 
Na enkele weken zingen, toneel spelen, dansen, maar                                                      
ook plezier maken, begint het nieuwe KSA-jaar écht!

                     Op 2 OKTOBER 2016 houden we onze STARTDAG ! 

                                  Breng alllll jullie vriendinnetjes, nichtjes, buurmeisjes, zusjes,…                                            
mee en laat ze onze supertoffe KSA ontdekken ! 

We doen leuke activiteiten van 14u tot 17u in de lokalen van Chiro Toontje. 

Dit jaar zitten we een jaartje in de lokalen van Chiro Toontje (Brusselstraat 43-45 
in Ninove) , terwijl onze nieuwe lokalen op de Lindendreef gebouwd worden. 

Na de ronde (17u) nodigen we alle ouders uit op onze receptie.  

Inschrijven en een nieuw uniform kopen is dan ook mogelijk! 

Als jullie nog vragen hebben , mogen jullie steeds bellen/sms’en naar de takleiding 
van de groepen, of naar de hoofdleiding  : 

Takleiding per groep GSM

Sloebers : Iris Vanthournout 0497/18 88 69

Roodkappen : Marieke Schoonjans 0476/51 53 33

Jimmers : Alexandra Thiran 0470/62 13 91

Knimmers : Chloë Lievens 0471/10 27 29

Simmers en Sjo’ers : Phaedra Stevens 0492/65 90 96

Hoofdleiding GSM
Yaëlle Cambier 0471/10 96 21

Alexandra Thiran 0470/62 13 91

We hopen op jullie massale aanwezigheid en heeeel veel inschrijvingen ! 

Tot dan !
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OPENINGSWOORD

Elke ronde wordt gestart met het openingswoord. 
Oefen maar goed, zodat iedereen het mee kan opzeggen!

Wat er rondom ons gebeurt,

laat ons niet langer koud.

We beginnen de dingen,

anders te bekijken.

We komen niet zomaar naar de jeugdbeweging,

samen vormen we een vriendenkring.

We krijgen verantwoordelijkheid,

voor onszelf en voor de anderen.

Als KSA-sters zijn we creatief,

we putten uit de bron van fantasie.

Samen willen we meewerken aan een betere wereld.

Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen,

zegen de KSA.

Heilige Goedele,

bid voor ons.

Schuine letters: enkel leiding 
Vette letters: Sloebers, Roodkappen, Jimmers, Knimmers, Simmers en  
Sjo’ers 
Schuine en vette letters: iedereen
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AFSPRAKEN

De rondes gaan door van 14:00 tot 17:00 in het lokaal       
(Brusselstraat   43-45, Ninove). Tenzij anders vermeld in de    
knipoog.

Wij vragen om uw kinderen afzetten en te komen halen aan De     
Kuip. (veiligheid) (Parklaan 1, Ninove) 

Je draagt het uniform dat bestaat uit een donkerblauw hemd,met 
eventuele schildjes, en een rode das. (Afhankelijk van het weer      
met een T-shirt of pull.) 
TIP: zet je naam in je uniform, T-shirt, pull,…

Neem je jas, uniform,… mee naar huis, zodat er niets aan de 
kapstokken blijft hangen.

Gelieve uw kinderen maximaal 15 minuten voor de ronde af te    
zetten, om half 2 hebben wij nog geen opvang. Gelieve hen ook        
op tijd te komen halen.

Een GSM, snoep, Ipod,… nemen we niet mee naar de KSA!!

We maken enkele afspraken om alles wat beter te laten verlopen:
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Uniform
Ons uniform bestaat uit een hemd, een sjaaltje en schildjes. Iedereen zijn 
hemd zou in principe dezelfde structuur moeten hebben als het hemd dat 
hieronder afgebeeld staat.

 

UNIFORM
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LEIDINGSVOORSTELLING
Sloebers

Liefste Sloebertjes, maak jullie klaar voor een nieuw spetterend KSA-
jaar want wij hebben speciaal voor jullie vijf hele lieve leidsters uitge-
kozen! 

De eerste leidster aan wie wij jullie voorstellen is Iris Vanthournout.                       
Iris begint aan haar 3e jaar als leidster. Na een jaartje de Knimmers 
en een jaartje de Jimmers te doen, kiest ze dit jaar voor de schattige 
sloebertjes (wat hebben die geluk, zeg!). In de week zulllen jullie Iris 
jammer genoeg niet vaak tegenkomen, ze zit namelijk op kot in Gent, 
waar ze farmaceutische wetenschappen studeert. Een slimme meid 
dus! 

De tweede leidster van de sloebers is Yana De Mol. Leidster Yana, 
door ons liefkozend ‘Mollie’ genoemd, is wellicht één van de 
liefste leidsters van de KSA! Ze begint, net zoals Iris, aan haar 3e 
jaar als leidster. Een handig weetje: Yana begint aan haar 2e jaar 
verpleegkunde, dus als je je pijn gedaan hebt, zal leidster Yana je met 
veel plezier verzorgen! 

Met trots presenteren wij jullie ook graag jullie derde leidster: Natalie 
Colaers! Natalie, de leidster die altijd lacht, begint aan haar 2e jaar als 
leidster. En bij de sloebertjes zal ze dat ongetwijfeld zeer goed doen! In 
september vertrekt ze naar Gent, maar wat ze zal gaan studeren is nog 
een groot vraagteken! (Jullie weten dus direct wat jullie haar de eerste 
ronde kunnen vragen ;-) ) 

En alsof de Sloebers nog niet genoeg lieve leidsters hadden, krijgen 
ze er nog eentje bij! Margo Cosijn start haar 2e jaar als leidster en dat 
doet ze met veel plezier bij de Sloebers. Die hebben alweer geluk, 
want ervaring dat heeft ons Margo met hopen! Ze is namelijk ook 
moni bij Kazou. Verder vult ze haar vrije tijd met lopen en zingen in 
een bandje (want zingen dat kan ze als de beste!). In de week kan je 
haar vinden in het IKSO waar ze humane wetenschappen volgt!  

De laatste zijn de beste! En bij ons Liesel Cornelis zou dat wel eens het 
geval kunnen zijn. Ze start haar eerste jaar als leidster maar ze zal dat 
ongetwijfeld goed doen! Een sportieve, lieve, knappe leidster, steeds 
enthousiast en steeds goedgezind. Zo kunnen we ze wel omschrijven! 
Een topper, ons Liesel!

Sloebers, volgens ons gaan jullie een geweldig jaar tegemoet! 
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LEIDINGSVOORSTELLING

Roodkapjes

Roodkapjes! Wie is er klaar voor een geweldig jaar?? Jullie? Jullie leidsters 
alvast! 

De eerste roodkappenleidster die wij jullie met trots presenteren is Ma-
rieke Schoonjans! Ons Marieke begint aan haar 3e jaar als leidster. Eerder 
deed ze al de Sloebers en de Knimmers (ze is dus zoals jullie zien in alle 
leeftijden thuis). Een enthousiaste, goedlachse leidster die de harten van 
de Roodkapjes met gemak zal veroveren! In de week kan je Marieke trou-
wens in Gent vinden, waar ze sociaal werk studeert. 

Christina De Braekeleer, uit gemak door ons Chris( je) genoemd, kan maar 
niet genoeg krijgen van de Roodkapjes (en de Roodkapjes ongetwijfeld 
ook niet van haar)! Ze kiest dus voor dezelfde leeftijdsgroep en, net als 
vorig jaar, zal ze zich ook dit jaar volledig geven! Ons Christina, een op-
timistische, sportieve leidster die dit jaar haar eerste jaar hoger onderwijs 
zal starten. Wat ze zal gaan volgen, zal ze jullie hopelijk in september wel 
kunnen vertellen! ;-)  

De derde leidster die zich in ‘team Roodkappen’ gooit, is Silke De Dur-
pel. ‘Silke De Durpel, wie is dat?’ Een vraag die wellicht door geen en-
kele KSA-ster gesteld zal worden, aangezien je haar lach al van ver hoort! 
Steeds enthousiast en paraat voor een babbeltje, ons Silke is een schat 
van een leidster die wel eens voor een traantje kan zorgen. Maar dan wel 
traantjes van plezier hé! Ja hoor, voor een mopje en een raadseltje is ze 
steeds te vinden, maar ze zoekt wel nog steeds naar het antwoord op 
haar eigen wat-ga-ik-studeren raadsel... 

Een tweede nieuwe leidster die we met trots aan jullie voorstellen is Lies 
Vanthournout. Inderdaad, zoals jullie wel al vermoeden, het zusje van Iris. 
Maar vergis jullie niet, lieve roodkappen, want deze twee zijn totaal ver-
schillend! Wat ze wel gemeenschappelijk hebben, is de grote aanwezig-
heid van hersennen, want Lies begint aan haar laatste jaar Wetenschap-
pen-Wiskunde in het Sint-Aloysiuscollege. Plezier verzekerd met ons Lies! 
(Maar wees niet stout, want dril van Lies zou wel eens wat minder plezant 
kunnen zijn....) 

Net zoals Lies start Caro De Henau haar eerste jaar als leidster (en daar 
heeft ze enorm naar uitgekeken!). Wie Caro zegt, zegt feest en wie feest 
zegt, zegt carnaval! En zo komen we direct uit bij De Zjielen, de carnav-
algroep waar Caro lid van is. Naast al dat gefeest, maakt Caro natuurlijk 
ook genoeg tijd voor school. Ze zal dit jaar haar laatste jaar beginnen in 
de richting Wetenschappen – Moderne talen.
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LEIDINGSVOORSTELLING

Jimmers

Joepieee een nieuw KSA-jaar, nieuwe Jimmers en vijf supertoffe nieuwe 
leidsters! 

Omdat jullie Jimmers zijn en jullie tof zijn krijgen jullie als eerste leidsters 
zelfs één van onze hoofdleidsters! Voel jullie vereerd, want Alexandra Thi-
ran is een heus cadeau! Originele spelletjes uitvinden, dat kan ze als de 
beste. En jullie zullen er vast en zeker jullie verstand moeten bijhouden, 
want een dommerikje, dat is het niet! Ons Alexandra start dit jaar namelijk 
haar 3e jaar biomedische wetenschappen in Gent. Zo een moeilijke studie 
vraagt uiteraard ook heel wat ontspanning,.Daarom kan je haar, naast in 
de lokalen, ook in de danszaal vinden! 

Een tweede leidster voor de Jimmers (en wat voor eentje...) : Jana Geer-
oms! Een lieve, steeds optimistische leidster met het hart op de juiste 
plaats. Als je Jana nodig hebt, kan je best eens tussen haar ezels, honden 
of op feestjes gaan zoeken. En als je ze daar niet vindt, vind je ze vast 
en zeker in Gent waar ze orthopedagogie studeert. Een klein minpuntje: 
jullie zullen pas vanaf januari-februari van haar leidingskwaliteiten kunnen 
genieten, want ze trekt vanaf september naar Ethiopië waar ze zich, voor 
haar stage, zal inzetten voor mensen met een beperking.

Thalia Feijten is de derde leidster van de Jimmers. Ze start haar 2e jaar als 
leidster en maar liefst haar 12e jaar KSA! In de week studeert ze boekhoud-
en-informatica en in het weekend gaat ze, als het geen KSA is, wel eens 
graag naar pretparken. In de vakantie zal je Thalia niet zo gauw tegen-
komen, ze heeft namelijk een grote liefde voor reizen! Een leidster waar de 
Jimmers, veel plezier aan zullen beleven! 

TDAAAA, een splinternieuwe leidster voor de Jimmers! Amelie De Clercq, 
wellicht één van de grappigste leidsters in de KSA-geschiedenis! Ze is be-
nieuwd naar het leiding zijn, maar wij zijn er gerust in.  Ons Amelie is een 
beetje een warhoofd, maar zeker niet wat school betreft! Daar begint ze 
namelijk aan haar laatste jaar Wetenschappen-Wiskunde! How jong! 

Anne-Lise Thiran, het kleine zusje van Alexandra, start net zoals Amélie 
haar eerste jaar als leidster bij de Jimmers. Maar samen met haar gewel-
dige medeleidsters, waaronder haar zus (hoho, als die zusterliefde maar 
goedkomt... ;-) ), zal ze dit met pracht volbrengen, daar zijn we zeker van! 
Anne-Lise zit ook in het laatste jaar van het middelbaar en volgt tech-
niek-wetenschappen. Pluspuntje: droge humor verzekerd, met Anne-Lise 
als leidster!
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LEIDINGSVOORSTELLING
Knimmers

He Knimmers, weet je wat wij hebben? ZIN IN EEN ZOT KSA JAAR!!!

Yaëlle Cambier, de leidster die zich normaal gezien uitsluitend aan de 
jongere groepen waagt, kiest voor haar laatste jaar toch een oudere 
groep. Onze hoofdleidster, die afgelopen jaar afstudeerde als leerkracht 
lager onderwijs, heeft ontzettend veel zin in het nieuwe KSA jaar. Net als 
de vorige jaren zal ze zich dan ook volledig geven om de Knimmers een 
geweldig jaar te bezorgen. Wat een bieken is het toch, ons Yaëlle! (En dat 
zullen jullie vast en zeker al na één ronde kunnen bevestigen ;-)!)

Ons Lauren Vermoesen, de veganiste van de KSA, zal de harten van de 
Knimmers ongetwijfeld kunnen bekoren. Voor elk probleempje vindt deze 
spontane, lieve meid wel een oplossing! Ze start pas haar 2e jaar als leid-
ster, maar is al lid van de KSA sinds ze een sloebertje was! Ervaring en ken-
nis heeft ze dus zeker en vast!Maar wat ze in september zal gaan studeren 
is nog een grote verrassing!

Nadat Chloë Lievens, haar carrière als leidster vorig jaar startte bij de Sim-
mers, besloot ze dit jaar een groepje te zakken en voor de Knimmers te 
gaan. Een leeftijdsgroep die ze zonder enige twijfel geweldig vindt, want 
ze zal er voor de rest van haar leven mee moeten werken! Chloë begint 
in september namelijk aan de opleiding leerkracht secundair onderwijs in 
Gent. Ze zal de vakken Nederlands en wiskunde geven, een rare combi-
natie maar nog niet zo raar als de koeien in het midden van het Dender-
pad. Wat ze daarmee bedoelt zal je haar zelf eens moeten vragen ;-)

Knimmers, prijs jullie gelukkig! Jullie hebben de eer, de enige echte Gelila 
Wasteels als leidster te hebben! Deze vrolijke meid met Ethiopische roots, 
maakt de grappigste mopjes en verzint de gekste spelletjes! Op school 
begint ons Gelila aan haar laatste jaar humane wetenschappen. Knimmers 
maak je klaar, voor een geweldig jaar, want samen met Hanne Schoonjans 
vormt ons Wasteels en ongelooflijk duo en ra ra ra  wie jullie volgende 
leidster is...

Hanne Schoonjans! Een groentje in het vak, maar als je haar bezig ziet zou 
je dat niet zeggen! Net zoals haar zus, Marieke, is ze een hele enthousi-
aste leidster met de gekste ideëen. Naast een geweldige KSAleidster is ze 
ook een prima ballerina en een brave studente! Ze volgt gezondheid en 
wetenschappen op school en dat doet ze goed! Ze was heel benieuwd 
naar hoe het zou zijn om leidster te zijn en wij zijn benieuwd of jullie haar 
super fantastisch, super super fantastisch of super super super fantastisch 
vinden! We gaan voor het laatste! ;-)
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LEIDINGSVOORSTELLING
Simmers en Sjo’ers

Simmers en Sjo’ers,  warm jullie maar al op, want jullie leiding is klaar 
om er in te vliegen. Enthousiasme in overvloed met deze vijf :

Wie enthousiasme zegt, zegt natuurlijk Jolinde Van Daele! Jullie 
sjor-kwaliteiten zullen de hoogte instijgen want ons Jolinde is een echte 
KSA-ster! Gesteld op tradities maar ook helemaal klaar voor nieuwe 
avonturen, begint Jolinde aan haar 4e jaar als leidster. Pluspuntje: hoew-
el jullie allemaal een prachtige lijn hebben, kunnen jullie voor vragen 
over gezonde voeding ook steeds bij haar terecht. Ze begint namelijk 
aan haar 2e jaar Voeding- en Dieetkunde in Gent!  

Julie Neven begint net als Jolinde aan haar 4e jaar als leidster.  Het leek 
ons een goed idee haar bij de Simmers en Sjo’ers te zetten, want als 
dokter in spe zal ze hier heel wat ervaring kunnen opdoen wat betreft 
enkels en kniëen ;-) Julie is helemaal klaar voor de oudste groep, maar 
is de oudste groep ook klaar voor Julie??? Spannend! 

Weet je iets niet? Een vraag waar niemand het antwoord op kent, denk 
je? Dat heb je dan fout want Phaedra weet het sowieso! Zoals jullie 
waarschijnlijk wel weten, begint Phaedra aan haar 2e jaar als leidster. Na 
zich eerst een jaar volledig te geven bij de Roodkappen, kiest ze dit jaar 
om het wat rustiger aan te doen bij de Simmers en Sjo’ers. Onze stille 
kracht  binnen de KSA heeft er alvast heel veel zin in! 

Ook Joni Masschelein begint haar 2e jaar als leidster. Ze springt van de 
jongsten naar de oudsten! Iets helemaal anders dus, maar dat vindt ons 
blondin met West-Vloamse roots vast en zeker geen enkel probleem. 
Wat ze wel een probleem vindt, is dat ze nog altijd niet weet wat ze in 
september zal studeren. Hopelijk kan ze het jullie op de eerste ronde 
wel vertellen! Ooit deed ze heel veel hobby’s: dwarsfluit, atletiek, bal-
let,... Sportief  en muzikaal is ze dus zeker en vast. En het is aan jullie om 
ook haar vele andere kwaliteiten te ontdekken! 

God schept den dag en ons Paulien Vercammen gaat erdoor. Na een 
jaar bij de Jimmers te staan, kiest ze dit jaar eens voor de Simmers en 
Sjo’ers. Die overgang doet ze samen met Julie en aangezien deze 
twee een haat-liefde relatie hebben, zullen jullie daar nog veel plezier 
aan beleven! Wat ze zal gaan studeren in september is zoals bij velen 
ook nog steeds een raadsel. Maar wat ze ook beslist, we geloven in ons 
Paulien! Een zonnetje... (tenzij er te veel pollen zijn, dan is het een snot-
tertje... ) 
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Dag liefste Sloebers!

Nu de grote vakantie achter de rug is, is het weer tijd voor een nieuw KSA jaar. Het 
zal een jaar worden met top activiteiten! Ben je benieuwd? Kijk dan snel verder 
voor alle details…

27 augustus: Opgelet dit is een zaterdag! Vandaag gaan we onze mooiste stem 
en acteertalenten bovenhalen want we gaan oefenen voor de mis en toneeltjes 
vanwege ons 30 jarig bestaan. Dit gaat door van 14uur tot 17uur in de lokalen van 
Chiro Toontje.

4 september: Vandaag oefenen we verder onze act voor de ouderavond in. 

! opgelet na de ronde is er de 1e steenlegging aan het oud lokaal. We stappen hier 
naartoe dus moeten jullie ouders jullie hier afhalen.

11 september: Vandaag gaan we verder repeteren voor de ouderavond.

18 september: jullie worden om 10 uur aan de kerk van Ninove verwacht. We gaan 
eerst de mis meevolgen om nadien met iedereen de liedjes te oefenen. Daarna 
stappen we naar Chiro Toontje om onze act nog eens te oefenen. Daar mogen jullie 
ouders jullie komen halen. 

! Vergeet geen lunchpakket mee te nemen en een centje voor in de mis.

23 september: Vandaag is het zover! Na al die weken oefenen kunnen we eindelijk 
onze ouders tonen wat we allemaal kunnen. Jullie worden om 17 uur verwacht aan 
de kuip voor de generale repetitie. Om 19uur30 mogen jullie ouders binnenkomen. 
Je moet geen eten of drinken meenemen want dit is voorzien.

      24 september: Vandaag is onze misviering. Jullie worden om    15uur15 verwacht 
om nog een laatste keer te oefenen. Om 17uur is het zover en zijn jullie ouders 

allemaal uitgenodigd om onze zangtalenten te komen bewonderen.

25 september: Geen ronde

2 oktober: Startdag! Vandaag is de eerste echte ronde van het nieuwe KSA jaar.

9 oktober: Vandaag aan we jullie dopen tot echte Sloebers! Doe dus best vuile 
kleren aan.



21

PROGRAMMA: SLOEBERS

16 oktober: Breng-je-vriendinnetje-mee-ronde: jullie mogen allemaal 
één (of meerdere) vriendinnetje meenemen. Zo kunnen we aan hen 
laten zien hoe leuk de KSA is!

21 oktober: Dag van de jeugdbeweging: Vandaag mogen jullie in hemd 
naar school gaan en tonen dat jullie in een jeugdbeweging zitten.

23 oktober: Vandaag gaan we ons omtoveren in de mooiste prinsessen 
van de wereld! 

30 oktober: Geen ronde

6 november: Geen ronde, de leiding is op weekend 

13 november: Trek je regenlaarsjes maar aan want wij gaan op 
moddertocht!

20 november: Tienduizend luchtballonnen… Kom vandaag ontdekken 
welk K3’tje jij bent. 

27 november: Vandaag wordt een actieve en sportieve namiddag. We 
gaan ons uitleven in het park.

4 december: Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan... 
Vandaag brengt de Sint een bezoekje aan Ninove en dat mogen we 
zeker niet missen! Afspraak aan de kuip om 13uur30. 

11 december: Breng je knutseltalenten maar mee want vandaag gaan 
wij iets superleuk maken!

18 december: Omdat het al wat kouder begint te worden, is het vandaag 
een Frozen ronde.

28 december: Vandaag is het ons kerstfeestje. 

Dit gaat door van 19uur tot 21uur. 

Vergeet geen klein cadeautje mee te nemen

 van ongeveer 5 euro.

Xxx Vele knuffels van jullie

 liefste leiding!
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27/08 Opgelet, dit is een zaterdag! Vandaag gaan we voor de eerste keer oefenen 
voor de misviering en de toneeltjes om ons 30 jarig bestaan te vieren, warm jullie 
stembanden dus maar al op. Jullie worden om 14u verwacht aan Chiro Toontje en 
jullie ouders mogen jullie daar om 17u terug komen ophalen.

04/09 Vandaag gaan we opnieuw oefenen voor de misviering en de toneeltjes, 
joepie!! Na de ronde vindt de eerste steenlegging plaats. We stappen van aan Chiro 
Toontje naar ons oud lokaal. Jullie ouders zijn altijd welkom om eens een kijkje te 
komen nemen want er zijn hapjes en drank voorzien. Ze kunnen jullie dan daar ook 
komen ophalen.

11/09 Driemaal raden wat we vandaag gaan doen… We gaan opnieuw oefenen 
voor de misviering! Jullie worden verwacht aan Chiro Toontje van 14u tot 17u.

18/09 Om 10 uur worden jullie verwacht aan de kerk van  Ninove om de misviering 
bij te wonen. Daarna stappen we terug naar Chiro Toontje om nog eens te oefenen 
voor de misviering! Jullie ouders mogen jullie om 17u terug komen halen aan het 
lokaal. Vergeet geen lunchpakket en een centje voor tijdens de misviering mee te 
brengen!

23/09 Vandaag is het ouderavond! Jullie worden om 17u verwacht aan het lokaal 
om alle toneeltjes die jullie voorbereid hebben nog eens te oefenen. Er is eten 
voor jullie voorzien en jullie ouders zijn welkom vanaf 19u30 om jullie prachtige 
toneeltjes te komen bekijken!

24/09 Om 15u15 is het generale repetitie in de 
abdijkerk van Ninove. Jullie ouders worden pas om                                                           
17u verwacht om de misviering bij te wonen.

25/09 Geen ronde want jullie leidsters zijn heel moe van het feestweekend!

02/10 Breng zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes mee want vandaag is het 
de officiële startdag van KSA Sint-Goedele Ninove!

09/10 Vandaag worden jullie gedoopt tot echte Roodkapjes! Trek dus niet jullie 
mooiste kleren aan, want het kan een beetje vuil worden.

16/10 Vandaag maken we Ninove onveilig! We gaan namelijk een kei cool stadsspel 
spelen.
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23/10 Eén tegen allen! Wie zal er winnen? De leiding? Of misschien toch de 
Roodkapjes?

30/10 Er is vandaag jammer genoeg geen ronde!

06/11 Vandaag is er opnieuw geen ronde! Jullie allerliefste leiding is namelijk op 
leidingsweekend.

12/11 Opgelet dit is een zaterdag! Jullie worden van 19u tot 21u in het lokaal 
verwacht dat helemaal omgetoverd zal zijn tot een casino, we gaan namelijk een 
casinoronde doen! Trek jullie mooiste kleren aan om te komen spelen in ons casino.

20/11 Trek jullie allervuilste kleren aan en bereidt jullie voor, vandaag gaan we 
namelijk op…           MODDERTOCHT!!

27/11 Vandaag houden we een missverkiezing in ons lokaal! 

04/12 Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje al aan… 

Vandaag is het Sinterklaasronde! 

We gaan de Sint een bezoekje brengen.

11/12 Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste prinses van het land? 
Kom het ontdekken op onze prinsessenronde! Jullie worden verwacht in jullie 
mooiste prinsessenkostuum.

28/12 Kerstfeestje! Jullie worden om 19u in het lokaal verwacht en jullie ouders 
mogen jullie komen ophalen om 21u. Vergeet geen cadeautje mee te brengen van 
maximum 5 euro.

Heel veel kusjes van jullie 

lieve leidsters 

Silke, Lies, Caro, 

Christina en Marieke!    
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Hey lieve Jimmers! 

De leiding ziet het nieuwe KSA-jaar al zitten, jullie ook? De eerste weken werken we voor het 
feestweekend, en nadien beginnen onze ‘echte’ rondes. Het is de bedoeling dat iedereen 
aanwezig is op de oefenmomenten voor het feestweekend, zo kunnen we er samen iets 
moois van maken.  Vul ook zeker het inschrijvingsstrookje in ! (zie verder in de Knipoog)

OPGELET !!! Alle rondes gaan dit jaar door in ons tijdelijke lokaal in Chiro Toontje 
(Brusselstraat 43-45 in Ninove).  

Alle rondes (ook de oefenmomenten) gaan steeds door van 14u tot 17u in de 
lokalen van Chiro Toontje, tenzij anders vermeld. 

27 augustus : Opgelet, dit is een ZATERDAG! Vandaag leren we enkele liedjes aan voor de 
misviering van het feestweekend (geen saaie, maar leuke liedjes! Beloofd!) en denken we 
eens na over onze act op de ouderavond. Aanwezigheid verplicht! 

4 september : EERSTE STEENLEGGING

Vandaag oefenen we de liedjes verder in met onze prachtige zangstemmen. We spreken om 
14u af aan Chiro Toontje , en om 16u stapt de leiding met de kinderen naar de locatie van 
het oude lokaal aan de Lindendreef. 

Daar vindt de eerste steenlegging plaats rond 17u, waarop alle ouders zijn 
uitgenodigd en aansluitend een receptie wordt georganiseerd. 

De kinderen kunnen dus opgehaald worden om 17u aan de Lindendreef (niet in Toontje!!)

11 september : We zingen, dansen en acteren vandaag voor ons heuse 
feestweekend dat steeds dichterbij komt! Spannend! Aanwezigheid verplicht! 

18 september : We spreken om 10u af aan de abdijkerk van Ninove. We 
hebben veel te danken aan de Deken van Ninove, dus wij tonen onze appreciatie 
en gaan allen samen eens naar de mis. We verwachten iedereen! Na de mis 
oefenen we onze misviering voor het feestweekend al eens in de kerk. Daarna 
gaan we samen naar de lokalen van Chiro Toontje en werken we verder aan de act 
voor het feestweekend. De kinderen kunnen opgehaald worden om 17u in de 
Brusselstraat. Aanwezigheid verplicht! 

Neem zeker een lunchpakket mee en een centje voor in de mis!
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23-24 september : FEESTWEEKEND! KSA Sint-Goedele 

Ninove bestaat maar liefst 30 jaar! 

23 september : Ouderavond : We spreken af om 17u aan de Kuip in Ninove voor 
de generale repetitie en om ons nadien helemaal klaar te maken. Eten en drinken 
wordt door de leiding voor de kinderen voorzien! Het is dus de bedoeling 
dat ze vanaf 17u bij ons blijven en niet meer naar huis gaan voor de ouderavond 
begint. Vanaf 19u30 zijn ouders en familie welkom. 

24 september : Misviering : We spreken af om 15u15 aan de abdijkerk in 
Ninove voor de generale repetitie. Vanaf 17u zijn ook alle ouders, familie en 
vrienden welkom in de kerk! 

2 oktober : STARTDAG ! Breng al jullie vriendinnetjes maar mee en laat ze genieten 
van een namiddag KSA! Wie weet hebben we er weer enkele nieuwe leden bij! Na 
de ronde is er nog een receptie op de binnenkoer van Chiro Toontje. 

9 oktober :  Speurneuzen der Jimmers, zijn jullie klaar voor het echte werk? Er 
wacht  een heuse fotozoektocht op jullie !  En misschien wel een leuke verrassing? 
We spreken zoals altijd af aan de lokalen van Chiro Toontje. Kleed jullie naargelang 
het weer! 

16 oktober : D O O P ! ! Zet jullie maar al schrap, want vandaag worden jullie échte 
Jimmers. Vergeet jullie vuilste kleding niet! 

21 oktober : DAG VAN DE JEUGDBEWEGING ! De leukste jeugdbeweging is 
KSA, en we zijn er fier op! Vandaag mag je je uniform aandoen waar je maar wilt! 
Op school, in de tekenacademie, in de gitaarles, en ja, zelfs op restaurant ! It’s 
showtimeeee! 

23 oktober : Vieste, vuilste, vettigste, maar ook leukste, grappigste, meest hilarische 
ronde van het jaar : Moddertooooooooocht ! Ow yeah Jimmies! Doe maar kleren 
aan die heeeel vuil mogen worden, hihi. En voor de mammies en de pappies : 
vuilzakken/vuile handdoeken in de auto bij het afhalen worden zeker aangeraden!
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30 oktober : Geen ronde, geniet maar van de herfstvakantie!

 6 november : Geen ronde, geniet maar van de herfstvakantie! 

13 november : Wie is het?  Leidster Amelie? Leidster Iris? Leidster Yaëlle? Of 
misschien wel iemand van jullie???? Dit raadsel komen jullie te weten vandaag op 
de ronde! Mysterie alom! 

20 november : Wie is de beste pokémontrainer? Kom vandaag naar de ronde en 
haal jullie pokétalent boven ! Gonna catch ‘em all! 

27 november : Het echte leven ; bikkelhard of zwemmen in het geld? Je komt 
vandaag jouw levensweg te weten in ons spel ‘levende levensweg’! Be there or be 
there (no choice). 

4 december : Misschien is dit wel de leukste ronde! De Sint zit op ons te

wachten in De Kuip! Verdere info hierover volgt later, we moeten eerst nog eens 
contact opnemen met de Sint over de praktische kant van de zaak…

29 december : Kerstfeestje! Woehoew! 

We spreken af van 20u tot 22u in de lokalen van Chiro Toontje. 

Neem alle kerst-sfeer mee die je maar kan vinden!

 Vergeet geen cadeautje mee te nemen van max 5 euro !

Heel veel knuffels van jullie leidsters

Amelie, Anne-Lise, Thalia, Jana en Alexandra! 
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Liefste knimmers, het is weer die tijd van het jaar, er is een nieuw 
KSA jaar aangebroken, woehoeeeeeee!! Wij hebben er alvast heeeeeeel 
veeeeeeeeeeeel zin in! Hopelijk jullie ook na het zien van het programma 
dat wij voor jullie hebben uitgestippeld! 

Zaterdag 27 augustus Er komt een feestweekend aan dus dat wilt zeggen 
dat we onze mooiste zangtalenten moeten boven halen. We gaan vandaag 
van 14.00 – 17.00 zingen in ons ‘nieuw’ lokaal, Chiro Toontje (verplicht)! 
Elke ronde gaat vanaf nu daar doorgaan.

Zondag 4 september Vandaag oefenen we de liedjes voor de misviering in 
het lokaal. Zorg dat je niet uit de toon valt en wees aanwezig ;).

Vrijdag 9 september We spreken van 21.00 tot 22.30 af om te oefenen op 
ons mooi zang geluid! Wees aanwezig!

Zondag 11 september Op het feestweekend gaan ze niet weten wat ze 
horen. We oefenen vandaag terug op de liedjes voor de misviering.

Vrijdag 16 september We spreken van 21.00 tot 22.30 af om de liedjes 
verder in te oefenen.

Zondag 18 september 10u: afspraak aan de abdijkerk van Ninove. Hier 
oefenen we de misviering. 
14u: We stappen naar het lokaal en daar slaan we de handen in elkaar om 
onze zotte act voor de ouderavond voor te bereiden. Jullie ouders kunnen 
jullie dan om 17.00 terug komen halen aan het lokaal. 

NIET TE VERGETEN: lunchpakket en een centje voor tijdens de mis.

Vrijdag 23 september en zaterdag 24 september

FEESTWEEKEND! WAAAAAAAAAA!!

Vrijdag 23 september: Om 17u aanwezig zijn in de kuip voor de generale 
repetitie van de ouderavond. Jullie hoeven geen eten of drinken mee te 
nemen, dit zal voorzien zijn! 
Om 19.30 zijn ook jullie ouders welkom en kan de ouderavond echt van 
start gaan!
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Vrijdag 23 september en zaterdag 24 september

FEESTWEEKEND! WAAAAAAAAAA!!

Vrijdag 23 september: Om 17u aanwezig zijn in de kuip voor de generale 
repetitie van de ouderavond. Jullie hoeven geen eten of drinken mee te 
nemen, dit zal voorzien zijn! 
Om 19.30 zijn ook jullie ouders welkom en kan de ouderavond echt van 
start gaan!

Zaterdag 24 september: Vanaf 15.15 verzamelen aan de Abdijkerk van 
Ninove voor de generale repetitie van de misviering. Vanaf 17u zijn ook 
jullie vrienden en familie welkom in de Abdijkerk van Ninove.

Zondag 2 oktober Startdag! Kennen jullie nog iemand die graag eens een 
kijkje komt nemen en eens een activiteit wilt meedoen, breng deze dan 
gerust mee! Om 17u mogen jullie ouders dan ook iets komen drinken aan 
het lokaal.

Zondag 9 oktober DOOP! DOOP! Dit weekend worden jullie echte 
knimmers of mogen jullie nog eens bewijzen dat jullie échte knimmers zijn! 
Moehahaa …

Zaterdag 15 oktober Vandaag spelen we een kweetni-hoe-cool spel in de 
stad. We spreken af om 14.00 aan ‘de put’ aan de bibliotheek (café Culture 
Pub).

Vrijdag 21 oktober Dag van de jeugdbeweging! Jullie mogen vandaag heel 
de dag jullie KSA-outfit aandoen! Ja, ook ’s nachts!

Zondag 23 oktober Om een nog echtere knimmer te worden moeten jullie 
natuurlijk op cursus! Vandaag leren jullie alle kneepjes van het vak!

Zondag 30 oktober Geen ronde.

Zondag 6 november Geen ronde.

Zondag 13 november Moddertocht! Doe jullie vuile kleren en laarzen maar 
aan, want na deze ronde zullen jullie eruit zien als een rotte banaan (bruin 
dus)!
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Zondag 20 november The Matchmaker! Welke celeb past er bij jou? Kom 
het allemaal te weten deze namiddag!

Zondag 27 november Wij verwelkomen jullie graag van 11.00 tot 13.30 in 
ons driesterrenrestaurant.

Zondag 4 december Sinterklaas komt op bezoek. Neem jullie schoentje 
maar mee! SPANNEEEEEEND!

Zaterdag 10 december Aangezien jullie examens hebben, gaan we ons eens 
goed verwennen. Jullie zijn van 19.00 tot 21.00 welkom in het lokaal.

Zondag 18 december Geen ronde, veel succes met de examens!

Donderdag 29 december We houden een super gezellig kerstfeestje in het 
lokaal van 20.00 tot 22.00. Breng allemaal een cadeautje mee van 5 euro.

Dikke kussen en tot op de rondes! 
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Liefste Simmers en Sjo’ers

We staan aan het begin van een nieuw werkjaar, “Magnifiek Energiek”. 

Dit jaar nemen we een speciale start want 23 en 24 september gaat ons 
Feestweekend door! KSA Sint-Goedele bestaat namelijk 30 jaar! 

Wij zijn er alvast klaar voor, hopelijk jullie ook!

Zaterdag 27 
augustus

14u – 17u 

@lokaal Toontje

Oefenronde 30 jaar.

We beginnnen eraan. Er zal veel gebrainstormd, 
gezongen en gelachen worden

Zondag 4 
september

14u – 17u Oefenronde 30 jaar.

Afspraak 

om 14u @lokaal Toontje: Zang en act voorbereiden

om 17u @lokaal Lindendreef: 1ste STEENLEGGING

Vrijdag 9 
september

21u – 22u30

@lokaal Toontje

Zangoefenronde.

Deze ronde gaat door met de oudste groepen. 
Vanavond leren we liedjes aan voor tijdens de 

misviering.

Zondag 11 
september

14u – 17u 

@lokaal Toontje

Oefenronde 30 jaar.

De laatste aanpassingen aan de act en de zangstem 
doorvoeren. Het is bijna zover! 

Vrijdag 16 
september

21u – 22u30

@lokaal Toontje

Zangoefenronde.

Deze ronde gaat opnieuw door met de oudste 
groepen. We herhalen en verbeteren de liedjes voor 

de misviering.
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Zondag 18 
september

10u – 17u Mis + oefenronde 30 jaar.

Om 10u @Kerk: We wonen de misviering bij. Na de 
misviering oefenen we de liedjes en teksten in de kerk. 

‘s Middags eten we onze boterhammen op in het lokaal 
Toontje.

Om 17u @lokaal Toontje: Van 14u tot 17u oefenen we 
voor de laatste keer onze act. Alles moet perfect zijn.

Meebrengen: lunchpakket + centje voor de mis

Vrijdag 23 
september

17u – 23u

@De Kuip

Generale repetitie van de ouderavond tot 20u

Neem alles mee wat jullie nodig hebben voor jullie act. Eten 
meebrengen is niet nodig. De leiding voorziet dit voor jullie.

Ouders welkom vanaf 19u30

Zaterdag 24 
september

15u15

@Kerk

17u – 18u

@Kerk

21u

@De Kuip

Generale repetitie van de misviering

ALLEN STIPT AANWEZIG IN UNIFORM

Start van de misviering

Silverbeats

Jullie hoeven niet te helpen op de fuif maar kom zeker af 
met je vriendinnen om eens goed te feesten.

Zondag 25 
september

GEEN RONDE

Zondag 2 
oktober

14u – 17u 

@lokaal 
Toontje

Startdag

Neem vandaag al jullie vriendinnen, zussen, buurmeisjes 
mee die eens willen proberen bij de KSA want WIJ zijn dé 

leukste jeugdbeweging!!!

Zondag 9 
oktober

14u – 17u 

@lokaal 
Toontje

Doop

Vandaag worden jullie gedoopt tot echte Simmers of 
sjo’ers. Een belangrijke dag in jullie KSA-carrière dus wees 

ALLEMAAL zeker AANWEZIG!
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Zondag 16 
oktober

10u -17u

@lokaal 
Toontje

Wandeling als voorbereiding op Joepie

Als simmer gaan jullie op Joepie in de tweede week van de 
paasvakantie. 

Daarom gaan we een beetje oefenen dat we die andere 
KSA’s kunnen laten zien wat KSA Sint-Goedele Ninove 

allemaal kan!

Sjo’ers geven vandaag leiding.

Vrijdag 21 
oktober

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

Draag vandaag met al jullie fierheid jullie uniform om naar 
school en sportclub te gaan. Een hele dag in het mooie 

koningsblauw. Prachtig!

Zondag 23 
oktober

9u40u – 17u

@Station van 
Ninove

Stadsspel op verplaatsing

Vandaag spelen we een spel buiten Ninove. Zet jullie al 
maar schrap want het wordt een super leuke dag.

Meebrengen: Lunchpakket, 10 euro voor de treinrit en 
aangepaste kledij.

Zondag 30 
oktober

14u – 17u 

@lokaal 
Toontje

STUNTDAG

Vandaag stunten alle KSA’s van Oost-Vlaanderen, dus wij 
ook! Doe vuile kledij aan.

Zondag 6 
november

GEEN RONDE

De leiding is op leidingsweekend

Zondag 13 
november

14u – 17u 

@lokaal 
Toontje

Huwelijksronde

Al jullie dromen komen uit vandaag.

De Sjo’ers geven vandaag leiding

Zondag 20 
november

14u – 17u 

@lokaal 
Toontje

Verjaardagsfeest Leidster Julie

Morgen is jullie toffe leidster Julie jarig. We gaan haar 
vandaag eens goed in de watten leggen
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PROGRAMMA: SIMMERS & SJO’ERS
Zondag 27 
november

14u – 17u 

@lokaal 
Toontje

Creatieve ronde

Jullie alternatieve kantjes komen vandaag zeker 
van pas.

Zondag 4 
december

GEEN RONDE

Jullie hebben examens. Heel veel succes meisjes! 
Wij duimen voor jullie

Zondag 11 
december

GEEN RONDE

Jullie hebben examens. Heel veel succes meisjes! 
Wij duimen voor jullie. Blijven gaan!!!

Zondag 18 
december

GEEN RONDE

Jullie hebben examens. Heel veel succes meisjes! 
Wij duimen voor jullie. Het zijn de laatsten!

Zondag 25 
december

GEEN RONDE

Vandaag is het kerstfeest! Geniet van deze 
feestdag met jullie familie en eet jullie buikjes 

maar goed rond.

Dinsdag 27 
december

21u – 23u

@Lokaal 
Toontje

Kerstfeestje

We vieren Kerstmis en het einde van die 
loodzware examens!

Neem allemaal een cadeautje mee van maximaal 
5 euro.

Tot op de rondes 
Jullie leiding
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AFSCHEID LEIDING

Als eerste nemen we afscheid van Leidster 
Tess. Vier jaar geleden kwam ze ons uit de 
nood helpen en al vlug werd ze opgenomen 
in onze KSA-leidingsploeg. In de vier jaar die 
ze leiding was, is ze ook één jaar hoofdleid-
ing geweest en stond ze vaak bij de oudsten.
Tess haar mooie lach, leuke verhalen, sterke 
armen en haar geweldige persoonlijkheid 
gaan we zeker missen. Ze is er eentje uit de 
duizend!!!
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AFSCHEID LEIDING

Met veel pijn in ons hart moeten we ook afsc-
heid nemen van “ons Ida”. Ida gaat zich meer 
richten op haar opleiding Grafische Vormgev-
ing. 
Ida is vier jaar leiding geweest en kon groot 
en klein steeds meetrekken in haar verhaal. 
Ook zorgde Ida steeds voor de Knipoog en 
ontwerpte ze ook de affiches voor evenement-
en en de truien. Deze vrolijke meid die steeds 
voor een feestje zorgt, gaan we zeker missen 
in de leidingsploeg maar ook de gastjes zullen 
nog vaak aan haar denken. Ze is de persoon 
die steeds een lach op je gezicht tovert. 
Ida, veel succes met je opleiding maar we wet-
en zeker dat we elkaar nog vaak zullen zien.
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AFSCHEID LEIDING

Ook Leidster Aia stopt dit jaar met leiding zijn 
in de KSA. Aia kwam bij, toen nog, de VKSJ als 
Jimmer. Vanaf dan wist ze dat KSA echt iets 
voor haar was. Ook Aia gaat zich meer richt-
en op haar opleiding; Industrieel ingenieur 
Biowetenschappen. Aia heeft drie jaar in de 
leiding gestaan. Groot en klein kennen Aia 
als een leuke en grappige leidster. Aia zorgde 
ervoor dat iedereen op elk moment verzekerd 
was. Wanneer we als teambuilding een cafeetje 
deden met de leiding was Aia de persoon die 
stond te springen om te vertrekken. Aia, we 
zien elkaar zeker nog, maar we gaan je enorm 
missen. Veel succes met je opleiding!
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AFSCHEID LEIDING

Als laatste nemen we dit jaar afscheid van 
Marjolein, Marjo, baas van de KSA. Marjolein 
startte met de VKSJ als sloeber en stond met 
haar KSA-hart 6 jaar leiding waarvan 3 jaar 
hoofdleiding. Ze staat bij iedereen bekend als 
de KSA’ster die weet hoe alles moet verlopen 
tot in de puntjes. Ook bracht ze steeds leu-
ke, spannende en grappige verhalen mee op 
vergaderingen. Marjo werkt ondertussen al 1 
jaar als maatschappelijk werker en is ook gaan 
samenwonen met haar vriend. Jarenlang heeft 
ze alles gegeven voor de KSA en haar afwezig-
heid zullen we zeker opmerken in de leiding-
sploeg. Marjo, we gaan je ernorm missen maar 
wanneer we iets gaan drinken, kom je zeker 
mee he!
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SFEERFOTO’S
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MOPJES EN RAADSELTJES

Hoe vangt leidster Gelila een konijn? (1)

Leidster Jana: ‘Ober, waar is het toilet?’ 
Ober: ‘U kunt er op dit moment geen gebruik van maken, het is 

verstopt.’ 
Leidster Jana: ‘O, dan help ik wel even zoeken!’

Een dode man zit op een trein, wat klopt er niet? (2)

Leidster Julie gaat naar een waarzegster. 
‘Hebt u even geluk, juffrouw,’ zegt de waarzegster. ‘Geen ziekte zal uw 

levensweg kruisen!’ 
‘Het is toch niet waar zeker’, zegt Julie. 

‘Ik ben dokter…’

Het is blauw en niet zwaar. Wat is het? (3)

Krekel: ‘waar is je vrouw eigenlijk? Ik heb haar al enkele dagen niet 
meer gezien.’ 

Duizendpoot: ‘Ze is schoenen gaan kopen.’

OPROEP!: Heb jij een komisch talent of ben je een echt lachebekje? 
Breng heel onze KSA aan het lachen! 
Wil jij jouw mopje of raadseltje in de volgende Knipoog zien staan? 
Schrijf het op een papiertje en geef het aan leidster Silke. 

OPLOSSINGEN:
1 Ze verstopt zich achter een boom en doet het geluid van 
en wortel na.
2 Zijn hart.
3 Lichtblauw. 
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JAARKALENDER
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JAARKALENDER CONTACT LEIDING

SLOEBERS: Iris Vanthournout  0497 18 88 69 
                      Yana De Mol  0477 97 85 57
                      Margo Cosijn  0478 57 67 72
                      Natalie Colaers 0491 33 16 10
                      Liesel Cornelis 0475 52 70 42

ROODKAPJES: Marieke Schoonjans  0476 51 53 33
                            Christina De Braekeleer 0472 50 37 56
                            Silke De Durpel 0495 71 15 10
                            Lies Vanthournout 0477 06 60 94
                            Caro De Henau 0491 43 05 23

JIMMERS: Alexandra Thiran  0470 62 13 91
                    Jana Geeroms  0473 75 90 96 
                    Thalia Feijten 0471 88 63 90
                    Amelie De Clercq 0476 32 35 86
                    Anne-Lise Thiran 0479 69 85 55

KNIMMERS: Chloë Lievens 0471 10 27 29 
           Yaëlle Cambier  0471 10 96 21 
                        Lauren Vermoesen 0470 21 51 53
                        Hanne Schoonjans 0474 08 54 24
                        Gelila Wasteels 0491 04 13 60

SIMMERS&SJO’ERS: Phaedra Stevens 0492 65 90 96 
                                      Jolinde Van Daele  0473 25 96 85 
            Julie Neven  0471 20 37 02
                                      Joni Masschelein 0475 76 32 45
                         Paulien Vercammen 0491 55 50 84 
 
 


