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Boodschap van algemeen nut 

Beste ouders en leden 

 

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen hebben wij beslist om 

onze werking tijdelijk stil te leggen voor ALLE takken. Niet 

getreurd, onze leidsters zijn al druk bezig om allerlei leuke 

alternatieven en spelletjes uit te denken die jullie thuis kunnen 

doen! 

 

Ook ons evenement Kamp away zullen we moeten verplaatsen 

naar een latere datum. Diegene die al een bestelling geplaatst 

hadden, zullen hun geld in de eerstvolgende dagen teruggestort 

krijgen. 

We houden u zeker op de hoogte wanneer we van plan zijn de 

werking terug te starten, maar ook wij wachten voorlopig af. 

 

Wij vinden dit allemaal heeeeel spijtig en hopen jullie snel terug te 

zien, zodat we weer samen kunnen spelen!!! 

 

Lieve KSA-groetjes  

KSA Roodkapjes Veurne 
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Trooper 

Online shoppen en terwijl KSA Roodkapjes Veurne steunen 

vanuit je kot? Da’s kei gemakkelijk! Gewoon effe via 

https://trooper.be//ksaroodkapjesveurne passeren voor 

je aan het shoppen slaat. 

Dankuwel voor jullie steun! 

 

  

https://trooper.be/ksaroodkapjesveurne?fbclid=IwAR0B0kjvdXLDmsE3mthMB8N-qIzu9jqVupo5P2wkP0m24bohgztIGR8SK7k
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Voorwoord 

 

Beste ouders en lieve gastjes 

De herfstdagen brengen ruwer weer met zich mee, iedereen moet opnieuw 

naar school, de dagelijkse sleur zit er weer in. Kortom, september is niet 

voor iedereen een fantastische maand.  

Gelukkig is KSA dé oplossing!!  

We breien er weer een jaar vol knotsgekke, creatieve en soms intensieve 

spelletjes aan. Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als de leidingsploeg, 

want dit TOP team staat helemaal paraat om er voor jullie een fantastisch 

jaar van te maken.  

Bedankt beste ouders voor het vertrouwen in dit team!  

Graag maken we van dit werkjaar eentje waar samenwerken centraal staat. 

Als KSA willen we graag een 10/10 voor teamwork bereiken door er voor 

elkaar te zijn, begripvol te zijn, samen te spelen en zo een hechte groep te 

creëren. 

Graag presenteren we ook ons evenement KAMP AWAY.  

 

We wensen iedereen veel leesplezier toe!  

KSA –groeten  

Ellen & Barbara  
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Naam: Jolien Fonteyne 

Tak: Kabouters  

Woonplaats: Veurne  

Verjaardag: 28/05/2002 

Sterrenbeeld: Tweelingen  

Studierichting: Pedagogische 
wetenschappen 

Hobby’s: KSA, dwarsfluit, volksdans en 
moderne dans 

Favoriete huisdier: Hond, visjes, konijn, 
… 

Favoriete artist: Heb ik niet 

Lievelingskleur: Wit, zwart en babyroze 

Lievelingskledingstuk: Onesie 

Hier ben ik bang van: Grote, vieze spinnen en vuile insecten 

Beste tiktok dansje: Say so 

Favoriete film: Alle Disneyfilms 

Lekkerste kampeten: Rita’s ovenschotel        

Dit lust ik niet: Champignons  

Ik heb een oogje op: Dat is een vraag voor jou en een weet voor mij       

Leukste ksa spel: Harde pleinspelen 

Leukste vak op school: Orthopedagogiek & disability studies 

Later word ik: Orthopedagoog? 

Levensmotto/quote: Donut care         / Don’t stop dreaming, keep on 

sleeping       
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Naam: Annabelle Dewulf 

Tak: Sim 

Woonplaats: Veurne 

Verjaardag: 29 september 

Sterrenbeeld: weegschaal  

Studierichting: Diergeneeskunde 

Hobby’s: KSA, zwemmen, lopen 

Favoriete huisdier: ABBA 

Favoriete artist: Dua Lipa 

Lievelingskleur: roze 

Lievelingskledingstuk: trui 

Hier ben ik bang van: mijn diploma niet halen 

Beste tiktok dansje: renegade 

Favoriete film:  Confessions of a shopaholic  

Lekkerste kampeten: ovenschotel 

Dit lust ik niet: lasagne 

Ik heb een oogje op: Nathan 

Leukste ksa spel: stoelensmijtspel 

Leukste vak op school:  embryologie 

Later word ik: Dierenarts 

Levensmotto/quote: veni, bibi, vomi 
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Naam: Lotte Deconinck  

Tak: sloebers!!:)) 

Woonplaats: Veurne  

Verjaardag: 22 oktober 2001 

Sterrenbeeld: weegschaal  

Studierichting: Verpleegkunde  

Hobby’s: KSA duuhn  

Favoriete huisdier: mijn kat Milow 

Favoriete artist: Coldplay   

Lievelingskleur: geel 

Lievelingskledingstuk: hoodie 

Hier ben ik bang van:  horrorfilms  

Beste tiktok dansje: ben niet echt een danstalent 

Favoriete film: the age of Adeline  

Lekkerste kampeten: de overheerlijke ovenschotel  

Dit lust ik niet: kip 

Ik heb een oogje op: :0 

Leukste ksa spel: estafette  

Leukste vak op school: relationele vaardigheden 

Later word ik: verpleegster  

Levensmotto/quote: be yourself   

 

 

 

 

 

 



10 
 

Naam: Jade  

Tak: JIM 

Woonplaats: Veurne  

Verjaardag: 06/07 

Sterrenbeeld: kreeft  

Studierichting: Bio-ingenieurswetenschappen 

Hobby’s: KSA ☺, volksdans, tekenen  

Favoriete huisdier: kat  

Favoriete artist: the lumineers 

Lievelingskleur: lentegroen  

Lievelingskledingstuk: mijn KSA-hemd 

Hier ben ik bang van: ernstige ziektes 

Beste tiktok dansje: oeps, ik heb geen tiktok  

Favoriete film: Brother bear 

Lekkerste kampeten: wentelteefjes!! 

Dit lust ik niet: cordon bleu 

Ik heb een oogje op: Simon (van KSA Kerelstede) 

Leukste ksa spel: vuil spel  

Leukste vak op school: Applied Marine ecology  (alles over de oceanen enz 
☺ ) 

Later word ik: bio-ingenieur  

Quote: The problem is not the problem. The problem is your attitude about 
the problem ~ Jack Sparrow 
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Naam: Jitse 

Tak: Sloebertjes (de allercoolste tak!!!) 

Woonplaats: Veurne 

Verjaardag: 13 juli 

Sterrenbeeld: kreeft 

Studierichting: Lager Onderwijs 

Hobby’s: KSA Natuurlijk       

Favoriete huisdier: Hond & kat 

Favoriete artist: Moeilijk…  

Lievelingskleur: Ook moeilijk… 

Lievelingskledingstuk: Dikke trui 

Hier ben ik bang van: Spinnen 

Beste tiktok dansje: / 

Favoriete film: K3 en het magische medaillon 

Lekkerste kampeten: Balletjes in tomatensaus       

Dit lust ik niet: witloof  

Ik heb een oogje op: Leidster Lotte 

Leukste ksa spel: Stratego 

Leukste vak op school: Lunchpauze 

Later word ik: Juffrouw  

Levensmotto/quote: Alles komt goed! 
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Naam: Jana Verslijpe 

Tak: sim  

Woonplaats: Veurne 

Verjaardag: 25 februari  

Sterrenbeeld: vis  

Studierichting: werkmens geworden sinds 
september  

Hobby’s: zwemmen, KSA 

Favoriete huisdier: hond  

Favoriete artist: Florence and the machine 

Lievelingskleur: baby roze 

Lievelingskledingstuk: mijn loopbroek (enkel als ik niet aan het lopen 
ben) 

Hier ben ik bang van: kippen/vogels  

Beste tiktok dansje: ik ben niet van 2000, heb geen tiktok  

Favoriete film: goh niet echt een favorietje  

Lekkerste kampeten: fajita!!  

Dit lust ik niet: ananas, witloof, champignons  

Ik heb een oogje op: mijn vriendje        

Leukste ksa spel: stadspel  

Leukste vak op school: speeltijd  

Later word ik: hopelijk overbetaald zodat ik veel op reis kan  

Levensmotto/quote: leven opt randje is ook leven  
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Naam: Camille 

Tak: Sloebers 

Woonplaats: Veurne  

Verjaardag: 5 januari 2001 

Sterrenbeeld: steenbok 

Studierichting: biomedische 
wetenschappen 

Hobby’s: KSA (uiteraard), zwemmen en 
fitness 

Favoriete huisdier: de neusaap 

Favoriete artist: Bazart 

Lievelingskleur: blauw 

Lievelingskledingstuk: een warme wollen wintertrui 

Hier ben ik bang van: krokodillen (tenzij ze als een handtas) 

Beste tiktok dansje: WAP  

Favoriete film: K3 en het ijsprinsesje 

Lekkerste kampeten: macaronnniiiiiiiiiii 

Dit lust ik niet: frietjes, puree, aardappelen, kroketten … (alles met 
aardappelen) 

Ik heb een oogje op: mijn knuffels 

Leukste ksa spel: vuilspel 

Leukste vak op school: anatomie 

Later word ik: groot 

Levensmotto/quote: (lezen op z’n West-Vlaams) ewe leven en ewe chance 
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Naam: Hanne 

Tak: kabouters 

Woonplaats: Leisele 

Verjaardag: 27 juni 

Sterrenbeeld: kreeft 

Studierichting: beeldende vorming ( kso) 

Hobby’s: KSA, tekenacademie, paardrijden en 

volksdansen 

Favoriete huisdier: kat 

Favoriete artist: #Like Me 

Lievelingskleur: groen 

Lievelingskledingstuk: trui met kap 

Hier ben ik bang van: slangen 

Beste tiktok dansje: / 

Favoriete film: Marry Poppins 

Lekkerste kampeten: Macaroni, pudding met koekjes 

Dit lust ik niet: champignons, spinazie, ... 

Ik heb een oogje op: / 

Leukste ksa spel: boer en zwijn 

Leukste vak op school: waarnemingstekenen 

Later word ik: kunstenaar 

Levensmotto/quote: Hakuna Matata 
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Naam: Phara Degraeve, meeste kindjes denken dat het 

Fara is 

Tak: Roodkappen natuurlijk!! Veel liefde voor m’n 
roodkapjes  

Woonplaats: Veurne  

Verjaardag: 27 september 2001 

Sterrenbeeld: weegschaal 

Studierichting: Verpleegkunde! Kom maar af met al 

jullie wondjes        

Hobby’s: KSAAA!! En als ik in een sportieve bui ben ga 
ik ook soms gaan lopen of skeeleren 

Favoriete huisdier: ik ben huisdierloos, maar moest ik 
kunnen kiezen zou ik graag een varkentje hebben 

Favoriete artist: hmm moeilijk, ik heb meerdere favorieten. Maaaar als ik echt moet 
kiezen kies ik voor Coldplay!! 

Lievelingskleur: alle pastelkleurtjes 

Lievelingskledingstuk: rokje 

Hier ben ik bang van: spinnen!!!!!!!! 

Beste tiktok dansje: ik ben niet echt een danstalent 

Favoriete film: ik heb niet echt een favoriet, maar ik kijk wel graag naar actiefilms en 
romantische films. Natuurlijk mag ik de gezellige kerstfilms niet vergeten. Filmpje, 
dekentjes, vriendinnetjes en lekkere snacks… kan niet beter!  

Lekkerste kampeten: Rita en haar kookploeg maken het veel te moeilijk om te kiezen! 

Dit lust ik niet: KAAS!!!!! Jekkie bah 

Ik heb een oogje op:        

Leukste ksa spel: Zonder twijfel de harde plein spelen!! En als we het iets rustiger 
moeten houden kies ik voor krukjes werpen! (en dan stiekem boos zijn als iemand van 
jouw groep naar de verkeerde kruk loopt) Vuil spel is natuurlijk ook een topper, lekker 
eieren kapotslaan op jullie hoofdjes hehe wat een leven als leidster 

Leukste vak op school: In het middelbaar was mijn favoriete vak 
natuurwetenschappen, ook de LO lessen vond ik geweldiggg, nu in het hoger kies ik voor 
anatomie 

Later word ik: veel kans dat ik verpleegkundige word denk ik 

Levensmotto/quote: know your worth (weet wat je waard bent) 
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Naam: Degrieck Fenna  

Tak: Jim  

Woonplaats: Veurne 

Verjaardag: 6 mei 

Sterrenbeeld: stier 

Studierichting: wetenschappen-
wiskunde  

Hobby’s: KSA & saxofoon spelen 

Favoriete huisdier: hond 

Favoriete artist: Adele  

Lievelingskleur: blauw 

Lievelingskledingstuk: kleedje 

Hier ben ik bang van: ratten 

Beste tiktok dansje: Twerk 4 me 

Favoriete film: Grease 

Lekkerste kampeten: ovenschotel 

Dit lust ik niet: spruitjes 

Ik heb een oogje op: Tony 

Leukste ksa spel: Kom maar in me kotje 

Leukste vak op school: Biologie/fysica 

Later word ik: dokter 

Levensmotto/quote: een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd 
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Naam: Louise Goesaert 

Tak: Springers 

Woonplaats: Veurne  

Verjaardag: 31 januari 

Sterrenbeeld: Waterman 

Studierichting: Economie moderne 

talen 

Hobby’s: KSA & tennis  

Favoriete huisdier: Mijn hondje Ella 

Favoriete artist: Two feet & Jorja Smith 

Lievelingskleur: blauw 

Lievelingskledingstuk: mijn groen bloesje 

Hier ben ik bang van: de zee ! 

Beste tiktok dansje: Supalonely 

Favoriete film: Love, Rosie 

Lekkerste kampeten: Ovenschotel en wentelteefjes (duh!!) 

Dit lust ik niet: witloof 

Ik heb een oogje op: Harry Styles  

Leukste ksa spel: Harde pleinspelen 

Leukste vak op school: Psychologie 

Later word ik: weet ik nog niet  

Levensmotto/quote: Altijd blijven lachen  

 

 

 

 



18 
 

Naam: Kirsten 

Tak: Kaboutertjessss 

Woonplaats: Veurne 

Verjaardag: 23/06/2004 

Sterrenbeeld: Kreeft 

Studierichting: Wetenschappen 

wiskunde (6u)  

Hobby’s: KSA, tekenschool en atletiek 

Favoriete huisdier: kat/hond 

Favoriete artist: BTS 

Lievelingskleur: paars 

Lievelingskledingstuk: lange losse broek      

Hier ben ik bang voor: ‘s nachts alleen op straat zijn 

Beste tiktok dansje: savage love???? (ik kan niet dansen haha) 

Favoriete film: Titanic ofc! 

Favoriete kampeten: ovenschotel van Rita met vanillepudding als 

dessert!!! Mmmm 

Ik heb een oogje op: minion BOB :)) 

Leukste KSA spel: nachtspel 

Leukste vak op school: Sportwetenschappen 

Later word ik: disneyprinses 

Levensmotto: keep going      

 

 

 

 

 



19 
 

Naam: Anna-Fleur Dewulf 

Tak: Jim 

Woonplaats: Veurne 

Verjaardag: 23/12/2002 

Sterrenbeeld: Steenbok 

Studierichting: Burgerlijk ingeninieur - 
architect 

Hobby’s: Ksa, zwemmen 

Favoriete huisdier: Hond 

Favoriete artist: Juice world & the chainsmokers 

Lievelingskleur: Blauw en roze 

Lievelingskledingstuk: jogging en hoodies 

Hier ben ik bang van: kleine ruimtes 

Beste tiktok dansje: Wap 

Favoriete film: Elke film met Dylan O’Brien 

Lekkerste kampeten: Wap 

Dit lust ik niet: spruitjes, spinazie, witloof, puree, … 

Ik heb een oogje op: Dylan O’Brien 

Leukste ksa spel: Kom maar in me kotje 

Leukste vak op school: geen 

Later word ik: architect 

Levensmotto/quote: Goa mo ne ke 

 

 

 

 

 



20 
 

Naam: Barbara Hirmz  

Tak: Sim 

Woonplaats: Veurne 

Verjaardag: 11 mei 

Sterrenbeeld: stier   

Studierichting: international business 
management  

Hobby’s: KSA <3  

Favoriete huisdier: Kat 

Favoriete artiest: Rilès 

Lievelingskleur: Geel 

Lievelingskledingstuk: trui 

Hier ben ik bang van: spinnen 

Beste tiktok dansje: zo die met twee schermen op dat liedje van Nicki 
Minaj 

Favoriete film: Love, Rosie 

Lekkerste kampeten: macaroni <3 

Dit lust ik niet: paprika 

Ik heb een oogje op: smoqa  

Leukste ksa spel: stoelensmijtspel  

Leukste vak op school: financial management and taks  

Later word ik: ik zie wel waar het leven mij brengt  

Levensmotto/quote: Geniet nooit met mate 

 

 

 

 

Naam: Ellen Destoop 
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Tak: Jim 

Woonplaats: De Panne 

Verjaardag: 14 mei 2000 

Sterrenbeeld: Stier 

Studierichting: Architectuur 

Hobby’s: slapen 

Favoriete huisdier: poes 

Favoriete artist: Rex Orange County 

Lievelingskleur: Groen 

Lievelingskledingstuk: T-shirt  

Hier ben ik bang van: enge honden 

Beste tiktok dansje: Renegade 

Favoriete film: Hannah Montana the movie 

Lekkerste kampeten: ovenschotel 

Dit lust ik niet: sla 

Ik heb een oogje op: Tony 

Leukste ksa spel: stadsspel  

Leukste vak op school: wiskunde 

Later word ik: Architect  

Levensmotto/quote: pluk de dag  
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Naam: Leonie  

Tak: SIM 

Woonplaats: Veurne 

Verjaardag: 01/08/98 

Sterrenbeeld: leeuw 

Studierichting: psychologie 

Hobby’s: KSA  

Favoriete huisdier: kat 

Favoriete artist: K3 

Lievelingskleur: roze 

Lievelingskledingstuk: pyjama 

Hier ben ik bang van: muizen 

Beste tiktok dansje: hier ben ik te oud voor…  

Favoriete film: K3 love cruise 

Lekkerste kampeten: macaroniiii 

Dit lust ik niet: ik ben een alleseter 

Ik heb een oogje op: ik hou men ogen liever nog wat toe…  

Leukste ksa spel: omgekeerd verstoppertje 

Leukste vak op school: psychiatrie  

Later word ik: psycholoog en mama  

Levensmotto/quote: ‘Alles komt altijd goeeeeed’ 
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Naam: Hanne Deruytter 

Tak: Springers 

Woonplaats: Veurne 

Verjaardag: 10 januari 

Sterrenbeeld: Steenbok 

Studierichting: economie wiskunde 

Hobby’s: atletiek, badminton, gitaar &KSA 

Favoriete huisdier: konijn 

Favoriete artist: Anne-Marie 

Lievelingskleur: blauw 

Lievelingskledingstuk: kleedje 

Hier ben ik bang van: spinnen 

Beste tiktok dansje: Rockstar 

Favoriete film: The Joker 

Lekkerste kampeten: Ovenschotel!! 

Dit lust ik niet: witloof  

Ik heb een oogje op: jou  

Leukste ksa spel: stadspel 

Leukste vak op school: lo 

Later word ik: groot 

Levensmotto/quote: ’t komt wel goed 
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Naam: Jana Rooms 

Tak: Roodkappen 

Woonplaats: Veurne 

Verjaardag: 22 januari (schrijf maar in 
jullie agenda ;))  

Sterrenbeeld: Waterman 

Studierichting: burgerlijk architectuur 

Hobby’s: Ksa(!!) en krachtbal 

Favoriete huisdier: ik wil graag een 
hondjee maar de alpaca’s van mn buren zijn ook al goed ☺ 

Favoriete artist: The Weeknd  

Lievelingskleur: licht groen, maar niet fel groen!! 

Lievelingskledingstuk: m’n joggingsbroek 

Hier ben ik bang van: blote voetjess 

Beste tiktok dansje: die van “Do you dance?” 

Favoriete film: Bridge to Terabithia  

Lekkerste kampeten: ovenschotelll 

Dit lust ik niet: spruitjess 

Ik heb een oogje op: Tony 

Leukste ksa spel: hardeplein spelen en overlevingstocht 

Leukste vak op school: tekenen/P.O 

Later word ik: Architect (hopelijk) 

Levensmotto/quote: Maak zo veel mogelijk plezier ☺ 
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Naam: Moon Debuysere 

Tak: Jimmies 

Woonplaats: Veurne, Houtem (& een beetje 
Gent ☺ )   

Verjaardag: 3 mei  

Sterrenbeeld: stier   

Studierichting: farmacie  

Hobby’s: KSA!!!!  

Favoriete huisdier: Mijn katjes 

Favoriete artist: Geen flauw idee eigenlijk  

Lievelingskleur: pastelkleurtjes  

Lievelingskledingstuk: Mijn pyjama 

Hier ben ik bang van: Kakkerlakken en zo van die vieze beestjes 

Beste tiktok dansje: What You Know Bout Love hihi 

Favoriete film: Elke romantische film met mooie jongens 

Lekkerste kampeten: MMMMMMacaroni 

Dit lust ik niet: spruitjes& puree 

Ik heb een oogje op: Aron Piper (zoek die maar eens op!!) 

Leukste ksa spel: Elk spel is natuurlijk dikke pret in de ksa 

Leukste vak op school: Pathofisiologie 

Later word ik: Iemand die pilletjes maakt  

Levensmotto/quote: Carpe diem 
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Naam: Janne Depotter 

Tak: SIM 

Woonplaats: Veurne 

Verjaardag: 8 mei 1999 

Sterrenbeeld: Stier 

Studierichting: Conflict and development 

Hobby’s: KSA natuurlijk! Skiën en 
snowboarden  

Favoriete huisdier: Puppy’ssss! 

Favoriete artist: Leonie voor haar spiegel 
op kot 

Lievelingskleur: Bruin 

Lievelingskledingstuk: Sokken 

Hier ben ik bang van: Spinnen brrrrr 

Beste tiktok dansje: WAP 

Favoriete film: Aftermovie van KSA kamp! 

Lekkerste kampeten: Macaroniiiiiiiii à la Ritaaa 

Dit lust ik niet: Vlees jakkie 

Ik heb een oogje op: Niemand #selflove 

Leukste ksa spel: Platte rust! 

Leukste vak op school: Alles behalve statistiek  

Later word ik: Oud 

Levensmotto/quote: KSA: de vereniging waar je leiding de kans krijgt om 

volwassen te worden       
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Naam: Robin 

Tak: Springers  (leiding)  

Woonplaats: De Panne 

Verjaardag: 17 maart 

Sterrenbeeld: vissen 

Studierichting: Economie moderne 
talen 

Hobby’s: KSA ☺ 

Favoriete huisdier: Mijn hondje Kay ☺  

Favoriete artist: Billie Eilish  

Lievelingskleur: Roze 

Lievelingskledingstuk: truiennn 

Hier ben ik bang van: prikjes ☺  

Beste tiktok dansje: Renegade  

Favoriete film: Alice in Wonderland  

Lekkerste kampeten: ovenschotellll 

Dit lust ik niet: spruitjes 

Ik heb een oogje op: mijn liefje ☺  

Leukste ksa spel: harde pleinspelen  

Leukste vak op school: economie 

Later word ik: oud  

Levensmotto/quote: een dag niet gelachen, is een dag  niet geleefd ☺  
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Naam: Ilse Degroote 

Tak: Sloebers  

Woonplaats: Booitshoeke  

Verjaardag: 22 maart 

Sterrenbeeld: 

in Hellenistische (traditionele) 

astrologie: Ram          

Chinese astrologie: Draak          

Studierichting: Bachelor Verpleegkunde   

Hobby’s: KSA, zwemmen, lopen, 

schaatsen in de winter en nog veel meer. 

Favoriete huisdier: Loena, Durango, 

Finn, Pia, Bob, Eva en Trixie (van groot naar klein)  

Favoriete band: Mumford and Sons 

Lievelingskleur:           Alle kleurtjes van de regenboog          

Lievelingskledingstuk: KSA-hemd         

Hier ben ik bang van: clowns  

Beste TikTok-dansje: de eenvoudigste die er is. 

Favoriete film: Pocahontas 

Lekkerste kampeten: wentelteefjes  

Dit lust ik niet: anijs, spinazie, spruiten  

Ik heb een oogje op: een jongen  

Leukste ksa spel: stratego 

Leukste vak op school: biochemie en anatomie-fysiologie 

Later word ik: gelukkig oud 

Levensmotto/quote: “Ik twijfel dus ik denk, dus ik ben.” René Descartes 

(1596-1650) 
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Naam: Madeline Smid  

Tak: Springers  

Woonplaats: Veurne 

Verjaardag: 1 augustus  

Sterrenbeeld: leeuw 

Studierichting: Techniek 
Wetenschappen 

Hobby’s: KSA, Work-outen, (turnen)  

Favoriete huisdier: konijn en hond  

Favoriete artist: Harry Styles  

Lievelingskleur: roze  

Lievelingskledingstuk: truien  

Hier ben ik bang van: SPINNENNN 

Beste tiktok dansje: The WAP  

Favoriete film: Highschool Musica 1,2 en 3 

Lekkerste kampeten: Ovenschotel 

Dit lust ik niet: macaroni  

Ik heb een oogje op: Yza (mijn hond) 

Leukste ksa spel: Harde pleinspelen 

Leukste vak op school: LO, chemie 

Later word ik: Architect  

Levensmotto/quote: Embrace your weirdness  
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Naam: Jolien Pinceel, ook 

wel genaamd Dora 

Tak: Kabouters  

Woonplaats: Veurne 

Verjaardag: 5 augustus 

Sterrenbeeld: Leeuw 

Job:  Opvoedster in Havenzate 

Hobby’s: KSA!!,  wandelen met 
mijn hond Jessie, skiën  

Favoriete huisdier: Hond 

Favoriete artist: Imagine dragons 

Lievelingskleur: groen 

Lievelingskledingstuk: pyjama 

Hier ben ik bang van: ik ben bang om te vallen en mij pijn te doen 

Beste tiktok dansje: /  

Favoriete film: cool runnings 

Lekkerste kampeten: Rita’s ovenschotel 

Dit lust ik niet: hutsepot 

Ik heb een oogje op:  

Leukste ksa spel: escaperoom 

Leukste vak op school: expressie 

Later word ik: oud  

Levensmotto/quote: eet wat je graag eet 

 

 

 

 

 



31 
 

Naam: Flore Baert  

Tak: Roodkappen (aka beste tak ;)) 

Woonplaats: Veurne 

Verjaardag: 24juni  

Sterrenbeeld: Kreeft 

Studierichting: Sociale en Technische Wetenschappen 

Hobby’s: Tennis & KSA natuurlijk ☺ 

Favoriete huisdier:  

Favoriete artist: Leidster Eva ;))  

Lievelingskleur: Pastel kleuren  

Lievelingskledingstuk: Trui  

Hier ben ik bang van: SPINNEN!! 

Beste tiktok dansje: What You Know Bout Love  

Favoriete film:  K3 en de kattenprins  

Lekkerste kampeten: WENTELTEEFJES!!! 

Dit lust ik niet: Asperges 

Ik heb een oogje op: Geheim ;) 

Leukste ksa spel: Nachtspel (als ik wil opstaan tenminste ;)  

Leukste vak op school: Sociale Wetenschappen en Frans 

Later word ik: Helemaal nog geen idee :)  

Levensmotto/quote: Er is altijd tijd genoeg om te laat te komen  
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Kampherinneringen 

Klein kamp 2020 

Dag lieve leidsters en leuke kampgenootjes,  

Ik heb een tekstje geschreven over Klein Kamp 2020. Het was mijn eerste 

KSA kampje en wat voor één. Ik vond het zo tof met alle toffe kindjes en 

super lieve leidsters. Het jammere was wel dat het zo kort was, het had voor 

mij nog een weekje langer mogen duren ;). We werden in groepjes 

opgedeeld en deden verschillende activiteiten. Zo leerden we elkaar nog 

wat beter kennen. De activiteiten waren altijd tof om te doen en we waren 

constant bezig. Mijn favoriete dag was dagtocht. We moesten ver wandelen, 

maar dat was helemaal niet erg. In tegendeel zelf ik vond het juist tof dat we 

andere groepjes tegen kwamen zodat we elkaar konden aanmoedigen. Een 

andere activiteit die ik super tof vond was vuil spel. Alle kindjes mochten zo 

vuil worden als ze wilden en dat is tof ,want dat doe je niet elke dag. De 

leidsters speelden zelf ook mee en we mochten zelf kiezen hoe vuil we 

werden. Ik bleef als een van de langste omdat ik graag vuil word       . Het 

eten was ook super lekker, bedankt lieve kokjes! Het was dus een super tof 

eerste klein kamp, op vele meer!  

Groetjes  

Miel   
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Groot kamp 

3456 

Dag lieve leidsters en toffe kampgenootjes,  

Dit jaar was het voor iedereen een speciaal kamp door corona. 

Iedereen had er wel op zitten hopen dat het ging mogen doorgaan. 

Toen we het nieuws hoorden dat we op kamp mochten waren we 

heel blij, want het KSA kamp mocht doorgaan. Na lang wachten 

was het eindelijk daar en geloof me het was het wachten waard. 

We hebben, veel plezier gemaakt en lekker gegeten. Dat lekker 

eten was natuurlijk met dank aan de lieve koks. Tijdens het eten 

zongen we verschillende liedjes. Eén daarvan was ‘oma tjeetjee’. 

Iedereen deed altijd enthousiast mee en voor een lang tijd 

achtereen. Zeker leidster Madeline wist van geen ophouden. Het 

thema ‘Pad der zeven zonden’ viel ook in de smaak. Met het toffe 

toneel en tof liedje. Elke keer zong en danste iedereen vol 

enthousiasme mee. Op de dagtocht hebben we veel gelachen en 

gewandeld. Zo gingen al die kilometers snel voorbij. Een van mijn 

lievelingsactiviteiten is vuilspel en iedereen was dit jaar super 

vuil! De spelletjes waren ook tof om te doen en origineel 

gevonden. Tot slot volgde er een gezellig kampvuur, waar 

iedereen met verwondering naar zat te kijken. Dit was de ideale 

afsluiter van een super kamp! 

Dank u wel aan alle lieve 

leidsters!  

Groetjes Hanne Thieren   

 

 

 



34 
 

JIM-kamp 2020 

Dag coole leidsters en mede jimmers,  

Op 21 augustus vertrokken we op hippie-kamp. Na meer dan vier 

uur kwamen we toe, en begonnen al direct met tenten op te 

zetten. Na drie uur stonden er nog maar 2 recht. Dus we hebben 

de laatste de volgende dag opgezet. We sliepen in een hut en tent, 

dat was leuk, maar in de hut was het bloedheet en in de tent was 

het ijskoud. Maar we hebben het overleefd :) We speelden vaak 

spelletjes, maar ons favoriet was boer en zwijn. Dat was echt 

lachen! Ook was het natuurlijk JIM-avond, dat was anders dan 

normaal, maar toch wel zeker even leuk. Daarna vertrokken we op 

tweedaagse. De eerste dag stapten we 27 km, met blaren als 

gevolg. De sfeer was wel echt tof. We bleven altijd in groep. De 

voorlaatste dag was het vuilspel. Er waren veel gevechten, dus 

waren we ook echt vuil ;) Het kampdansje was ook echt tof die 

onze lieve leidstertjes in elkaar hadden gestoken! Het eten was 

zoals elk jaar super lekker, bedankt Rita en de lieve kokjes voor 

deze maaltijden. Het was zoals elk jaar een superleuk kamp, 

bedankt hiervoor!  

Groetjes  

Pauline en Marieke 

 

 

 

 

 

 

Sim 
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Dit kamp begon anders dan we gewend waren, we vertrokken met de bus in 

plaats van de trein. Eenmaal aangekomen hadden we van corona weinig 

last. Onze Simcity stond vlot recht, maar de tafel sjorren duurde iets langer. 

In ons knusse groepje van 11 werd er snel een band gesmeed die op 

overlevingstocht nodig bleek te zijn. Na lang verhongeren vonden we een 

frietkot. Mmm, dat heeft gesmaakt!        Ook konden we Rita blij maken met 

3 broden. (Danku voor het lekkere eten!) Verder was dagtocht ook een 

succes, net als de super gezellige BBQ (thank you, leiding    ) Langs onze 

tenten passeerde niet alleen Francis, maar ook een paar mollen, maar 

daarvoor hebben we onze slaap niet gelaten. De laatste avond was een 

knaller van een afsluiter van het kamp. Maar daarna zat onze tijd in 

Steinbach er op... 

We zaten misschien in het hol van Pluto zonder bereik, maar dit kamp 

zullen we nooit meer vergeten!!!! 

XoXo 

Hanne & Kirsten 
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WIST JE DAT…?  

Omdat onze leidingsploeg vol beestige meiden zit, hier wat leuke 

dierenweetjes. 

Tip: vertel eens zo’n weetje op je eerste date, altijd scoren!  

✔ Wist je dat paarden niet kunnen braken? 

 

✔ Wist je dat giraffen evenveel nekwervels hebben als ons? 

 

✔ Wist je dat nemovisjes van geslacht veranderen? 

 

✔ Wist je dat kwallen maar 1 opening hebben: zowel om te eten 

als om hun behoefte te doen gebruiken ze hetzelfde lichaamsdeel. 

 

✔ Wist je dat olifanten niet kunnen springen? 

 

✔ Wist je dat koeien de trap wel op maar niet af kunnen? 

 

✔ Wist je dat een regenworm 10 harten heeft? 

 

✔ Wist je dat ook koeien beste vriendjes hebben? 

●  

✔ Wist je dat zeeotters tijdens het slapen elkaars handje 

vasthouden? 

 Zo voorkomen ze dat ze niet uiteen drijven op zee (#cuuuute) 

✔ Wist je dat de zeldzame diersoort genaamd “Janne Depotter” 

over 5 (!!) grote wijsheidstanden beschikt?   
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KSAAAA…AA WEDSTRIJD  

Heyhoi liefste KSA’ers 

Hier zijn we dan weer met een nieuwe wedstrijd      .  

Bedoeling:  

Film jezelf en probeer zo lang mogelijk KSAAA…AAAA te zeggen 

zonder adempauze. Laat je ouders het timen en toon de tijd ook 

op het einde van je filmpje. Wie dit het langste kan maakt kans op 

een leuke prijsssss.  

Wat valt er te winnen ?  

VERRASSINGGGG 

Hoe deelnemen? 

Eens je filmpje gemaakt, stuur het dan door naar 

smid.madeline@gmail.com. 

Einddatum en Bekendmaking 

Je kan alles doorsturen tot 14 november 

De bekendmaking zal zich dan bevinden op 21 november op ons 

instagram account. HOU HET DAN ZEKER IN DE GATEN      . 

Instagramaccount: ksaroodkapjesveurne 

 

SUCCESSS!!! 

  

KSAAAAA… 

mailto:smid.madeline@gmail.com
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Hoofdleiding en leiding 

Dag oude en welkom nieuwe leiding  

Er is een tijd van komen en er is er één van gaan. Ook in de KSA 

geldt deze oude uitspraak. Met pijn in ons hart laten we dit jaar 

heel wat goeie leidsters gaan. We kijken met een lach op hun 

carrière terug en hopen dat we ze nog veel mogen tegenkomen op 

tal van activiteiten.  

Dikke merci aan Caroline voor je jarenlange inzet!!  

Gelukkig komen er ook 2 nieuwe enthousiaste leidsters bij om 

onze leidingsploeg te versterken! Welkom Hanne en Kirsten   

Met jullie er bij staat deze leidingsploeg te popelen om er samen 

een fantastisch werkjaar van te maken! 
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Afkomkalenders 

Kabouters 

Afkomkalender Kabouters 2020 – 2021  

Lieve kaboutertjes,  

Jullie eerste jaar in de KSA, wat spannend! Leidsters Kirsten, Hanne V, Jolien P en Jolien F 

staan voor jullie klaar om jullie op onderstaande data op te vangen en een geweldige 

middag te beleven.  

Hopelijk zien we jullie in rijke getale komen  

Vele groetjes jullie leiding xoxo  

 

Datum?  Wat?  Waar?   Wanneer?  

19 september  Startdag  Briekeljong  13u30 – 16u30   

3 oktober  activiteit  Briekeljong  14u – 16u30   

17 oktober  Bosactiviteit  Calmeynbos  14u -16u30  

23 oktober   Dag van de jeugdbeweging   Op school in uniform  Heel de dag!  

7 november  Activiteit  Briekeljong  14u– 16u30   

21 november  Activiteit  Briekeljong  14u – 16u30   

5 december  Sintfeestje  Briekeljong  14u – 16u30   

19 december  Kerstfeestje  Briekeljong  14u – 16u30   

9 januari  Filmactiviteit  Briekeljong  14u – 16u30  

23 januari  Activiteit  Briekeljong  14u – 16u30   

6 februari  Vriendjesdag  Briekeljong  14u – 16u30  

6 maart  Kaloeberdag  Briekeljong  9u30 – 17u  

20 maart  Activiteit  Briekeljong  14u – 16u30   

3 april   Paasactiviteit  Briekeljong  14u – 16u30   

17 april  Activiteit  Briekeljong  14u – 16u30   

8 mei  Activiteit  Briekeljong  13u30 – 17u  

22 mei  Strandactiviteit  Ster der Zee  14u – 16u30 u  

2 – 6 juli   Klein kamp  De Boerderie Beauvoorde  Info volgt nog.  
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Sloebers 

Afkomkalender  Sloebers 2020 – 2021 (aanpassingen zijn mogelijk) 

Zit je dit jaar in het tweede leerjaar? Dan zijn de sloebers nu je steunpilaar! Je leidsters 

Jitse, Lotte, Ilse en Camille zullen voor jullie elke keer heel wat leuks en lekkers voorzien 

Datum? Wat? Waar? Wanneer? 

19 september Startdag Briekeljong 13u30 – 16u30 

3 oktober Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

17 oktober Bosactiviteit Calmeynbos 14u-16u30 

23 oktober Dag van de jeugdbeweging Op school in uniform Heel de dag! 

7 november Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

21 november Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

5 december Sintfeestje Briekeljong 14u – 16u30 

19 december Kerstfeestje Briekeljong 14u – 16u30 

9 januari Filmactiviteit Briekeljong 14u – 16u30 

23 januari Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

6 februari vriendjesdag Briekeljong 14u – 16u30 
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20 februari Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

6 maart kaloeberdag Briekeljong 9u30 – 17u 

20 maart Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

3 april Paasactiviteit Briekeljong 14u – 16u30 

17 april Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

8 mei Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 u 

22 mei Strandactiviteit Ster der Zee 14u – 16u30 u 

2 – 6 juli Klein kamp Boerderie, Beauvoorde Info volgt nog nog 
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Springers 

AFKOMKALENDER SPRINGERS 2020-2021 (aanpassingen zijn mogelijk) 

Liefste springers, hier zijn we dan weer met een nieuw ksa jaar! Leidsters Madeline, 

Louise, Eva, Robin & Hanne zien het alvast helemaal zitten, jij ook? Dit jaar is het 

thema ‘Schouders eronder’. Hopelijk zien we jou terug op de startdag om er samen 

een fantastisch jaar van te maken! 

Datum? Wat? Waar? Wanneer? 

19 september Startdag Briekeljong 13u30 – 16u30 

3 oktober activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

17 oktober Activiteit Briekeljong 14u -16u30 

23 oktober Dag van de jeugdbeweging Op school in uniform Heel de dag! 

7 november Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

21 november Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

5 december Sintfeestje Briekeljong 14u – 16u30 

19 december Kerstfeestje Briekeljong 14u – 16u30 

9 januari Filmactiviteit Briekeljong 14u – 16u30 

23 januari Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 
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6 februari Vriendjesdag Briekeljong 14u – 16u30 

12-14 maart Weekend Info volgt nog niet. Info volgt nog niet. 

20 maart Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

3 april Paasactiviteit Briekeljong 14u – 16u30 

17 april Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

8 mei Activiteit Briekeljong 13u30 – 17u 

22 mei Strandactiviteit Ster der Zee 14u – 16u30 u 

20 – 28 augustus Groot kamp 

De Woushoeve 

Zutendaal 

Info volgt nog niet. 
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Roodkappen 

AFKOMKALENDER Roodkappen 2020-2021  (aanpassingen zijn mogelijk) 

Dag lieve roodkapjes 

Wij staan te popelen om er weer een fantastisch jaar van te maken, met als kers op de 

taart ons groot kamp in augustus. Tot die tijd zien wij jullie graag allemaal in Briekeljong 

om samen los te gaan op onze geweldige activiteiten. Waarschijnlijk vragen jullie zich al 

af wie jullie leidsters worden. Toch? Dit jaar mogen jullie de zaterdagmiddag 

doorbrengen met Flore, Phara, Zoë en Jana! Woehoeee 

Datum? Wat? Waar? Wanneer? 

19 september Startdag Briekeljong 13u30 – 16u30 

3 oktober activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

17 oktober Activiteit Briekeljong 14u -16u30 

23 oktober Dag van de jeugdbeweging Op school in uniform Heel de dag! 

7 november Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 
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21 november Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

5 december Sintfeestje Briekeljong 14u – 16u30 

19 december Kerstfeestje Briekeljong 14u – 16u30 

9 januari Filmactiviteit Briekeljong 14u – 16u30 

23 januari Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

6 februari Vriendjesdag Briekeljong 14u – 16u30 

12-14 maart Weekend Info volgt nog niet. Info volgt nog niet. 

    

20 maart Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

3 april Paasactiviteit Briekeljong 14u – 16u30 

17 april Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

8 mei Activiteit Briekeljong 13u30 – 17u 

22 mei Strandactiviteit Ster der Zee 14u – 16u30 u 

20 – 28 augustus Groot kamp 

De Woushoeve 

Zutendaal 

Info volgt nog niet. 
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Jim 

Afkomkalender SIM  2020 – 2021 (aanpassingen zijn mogelijk) 

Liefste Jimmers, dit jaar staan Moon, Anna-Fleur, Jade, Ellen en Fenna voor jullie 

klaar! Het jaarthema is ‘Schouders eronder’. Wij kijken er alvast naar uit, jullie 

ook? Hopelijk zien we jullie binnenkort op startdag! Xo de leiding 

Datum? Wat? Waar? Wanneer? 

19 september Startdag Briekeljong 13u30 – 16u30 

3 oktober Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

17 oktober Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

23 oktober 
Dag van de 
jeugdbeweging 

Op school in uniform Heel de dag! 

7 november Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

21 november Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

5 december Sintfeestje Briekeljong 14u – 16u30 

19 december Kerstfeestje Briekeljong 14u – 16u30 

9 januari Filmactiviteit Briekeljong 14u – 16u30 

23 januari Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 
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6 februari Vriendjesdag Briekeljong 14u – 16u30 

19, 20 & 21 
februari 

JIMweekend Info volgt nog niet. Info volgt nog niet. 

6 maart Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

20 maart Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

3 april Paasactiviteit Briekeljong 14u – 16u30 

17 april Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

8 mei Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

22 mei Strandactiviteit Ster der Zee, Koksijde 
13.30 u. met de fiets aan 
Briekeljong – 16.30 u. 

20 – 28 augustus Groot kamp 

De Woushoeve 

Zutendaal 

Info volgt nog niet. 
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Sim 

Afkomkalender SIM  2020 – 2021 (aanpassingen zijn mogelijk) 

Zijn jullie klaar voor een nieuw jaar vol toffe activiteiten? Zet deze data alvast in jullie 

agenda! 

Dit jaar bestaat jullie tak uit 5 leuke leidsters: Annabelle, Jana, Barbara, Janne en Leonie. 

Wij hebben er zin in! Tot snel! 

Datum? Wat? Waar? Wanneer? 

19 september Startdag Briekeljong 13u30 – 16u30 

3 oktober Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

17 oktober Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

23 oktober Dag van de jeugdbeweging Op school in uniform Heel de dag! 

7 november Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

21 november Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

5 december Sintfeestje Briekeljong 14u – 16u30 

19 december Kerstfeestje Briekeljong 14u – 16u30 

9 januari Filmactiviteit Briekeljong 14u – 16u30 

23 januari Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

6 februari Vriendjesdag Briekeljong 14u – 16u30 
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20 februari Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

6 maart Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

20 maart Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

3 april Paasactiviteit Briekeljong 14u – 16u30 

5 tem 11 april X-peditie Info volgt nog niet. Info volgt nog niet. 

13 tem 16 april JOEPIE 29 Info volgt nog niet. Info volgt nog niet. 

17 april Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

8 mei Activiteit Briekeljong 14u – 16u30 

22 mei Strandactiviteit Ster der Zee, Koksijde 
13.30 u. met de fiets aan 
Briekeljong – 16.30 u. 

20 – 28 
augustus 

Groot kamp 
De Woushoeve 

Zutendaal 

Info volgt nog niet. 
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Uniform: zo moet het! 

Een echte KSA’er komt naar elke activiteit met z’n uniform aan zodat 

iedereen al van héél erg ver zou kunnen zien dat we allemaal deel uitmaken 

van dezelfde supertoffe groep. Zo verliezen de leidsters jullie zeker nooit uit 

het oog en zo ben je ook volledig verzekerd. Vergeet dus zeker je sjaaltje 

en/of hemd niet wanneer je naar een activiteit komt! 

Maar ben je zo heel stiekem al vergeten hoe dat uniform er ook weer uit zag 

of ben je gewoon spiksplinternieuw in de KSA en zou je nu eindelijk eens 

willen weten wat je nu precies moet aandoen, dan vind je hieronder een 

beknopt overzichtje:  

SJAALTJE (€3):  

-voor Sloebers, Springers en Roodkappen verplicht 

-voor Jim en Sim verplicht indien ze geen hemd dragen 

-voor leiding is het rood-blauwe sjaaltje verplicht! 

HEMD: 

Vanaf de Jim kan je je een donkerblauw hemd aanschaffen! 

Kledingtip van Jani Kazaltzis: een KSA-uniform komt pas echt ten volle uit 

wanneer je dit combineert met speelkledij of kleren die vuil mogen worden. 

Mama’s en papa’s wees gewaarschuwd. Ben je na het lezen van dit alles nog 

niet tevreden met je KSA-outfit, dan kun je je collectie KSA-kledij altijd 

uitbreiden met T-shirts, truien, kookschorten, mutsen… ook talloze 

accessoires zoals balpennen, mappen, brooddozen en wuppies van KSA 

liggen steeds klaar! Hiervoor kun je bij Rita of bij onze verkoopstand op de 

Startdag en het Mosselweekend terecht. Dit gezegd zijnde verwachten we 

jullie allemaal met een pico bello uniform bij de volgende activiteit!  

 

Voor aankoop uniform: gelieve contact op te nemen met Rita De Hollander, 

Pannestraat 21, 058/314949 of kom je uniform kopen bij de verkoopstand op 

de startdag of het mosselweekend. 
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