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WOORDJE VAN DE BONDSLEIDER 

 

Beste leden, ouders en sympathisanten 

Graag wens ik u namens de hele leidingsploeg een gelukkig nieuwjaar! Bij de meesten onder 

jullie zijn we natuurlijk thuis al langsgekomen met de sterrenstoet, om onze beste wensen 

over te maken, maar een 2de keer kan nooit kwaad! Het begin van het nieuwe jaar is een 

moment om vooruit te blikken op de dingen die staan te gebeuren maar ook een moment om 

onze goede voornemens voor 2023 uit te spreken. 

We hebben ondertussen al een superplezant eerste semester gehad; met zaterdagen vol plezier, 

de overgang en de kamportage. Maar niet getreurd, ook dit jaar komt er nog heel wat aan! 

Het spannendste moet namelijk nog komen. 

In de komende maanden gaan alle bannen nog op weekend en vanaf dan werken we met z’n 

allen toe naar de allerleukste en aller tofste KSA-activiteit van allemaal: het kamp. Voor ons, 

de leiding, is de voorbereiding die hieraan voorafgaat al een tijdje bezig en het ziet ernaar uit 

dat het weer een absolute topper wordt! 

We hopen dan ook dat jullie allemaal meekomen om er samen nog een groter succes van 

te maken. Verder in het boekje vinden jullie de exacte data van het kamp nog terug. 

Groetjes en tot zaterdag!! 

Maxime Opsomer 
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PIEPERS 

 

Beste piepers, 

Wij wensen jullie een gelukkig nieuwjaar en hopelijk hebben jullie genoten van de 

kerstvakantie! Nu is het weer tijd om jullie uniform klaar te leggen en dan gaan we er weer 

een fantastisch jaar van maken! In dit semester gaan we weer superleuke spelletjes spelen en 

zelfs eens op weekend met z’n allen in tenten slapen! Een uitstapje naar Planckendael staat 

ook nog op de planning!  

Jullie leiders hebben er alvast keiveel zin in, we hopen dat alle piepers dan ook elke zaterdag 

aanwezig zullen zijn.  

Tot snel! 

Maxime, Mathias en Kobe 
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JONGKNAPEN 

 

 
Gegroet allerliefste jongknaapjes, 

 

Of zeg ik beter, hallo gekke aapjes! 

Na een jaar vol spelen en plezier, is het nieuwe jaar eindelijk hier! 

Hopelijk zijn jullie er volledig klaar voor, want jullie leiding is weer daar weer hoor! 

Samen gaan we het jaar 2023 winnen springen om een geweldig nieuwjaar te beginnen. 

Wij hebben heel erg veel zin om elke zaterdag spelletjes te spelen, zo gaat niemand zich 

vervelen! 

Wij wensen jullie een jaar vol plezier en gelach.  Soms een beetje kattenkwaad, maar dat 

mag! 

Wij misten jullie deze vakantie enorm. Graag zien we jullie terug in blauw-oranje uniform! 

 

Wij wensen jullie een geweldig 2023! 

Jullie kapoenen. 

 

Victor, Viktor en Lander 
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KNAPEN 

 

'Sup knaapkens, 

Het jaar is al halverwege en in 2023 hebben wij nog keiveel geweldige activiteiten gepland!! 

Jullie geweldige leiders nemen jullie nog mee op een superleuk knapenweekend, activiteiten 

op verplaatsing en vele meer. Na een verdiende vakantie zijn jullie hopelijk weer helemaal 

klaar om er met keiveel goesting in te vliegen. 

Tijd om jullie uniform te strijken want we vliegen er meteen weer in! 

 

Tot snel, 

Arthur en Wout 
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JONGHERNIEUWERS 

 

Yo gasten! 

Wij wensen jullie nog een prettig nieuwjaar en hopen dat jullie even veel zin hebben, als jullie 

leiding, om er terug in te vliegen. Er staan nog megaveel leuke activiteit klaar in het mooie 

2023. Zoals ons fantastisch leuk weekend dat in zicht begint te komen! 

Wij willen jullie alvast ook bedanken om elke zaterdag zo enthousiast mee te doen met onze 

activiteiten en spelen! 

Groetjes, 

Jullie leiders 

Robbe en Lander 
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HERNIEUWERS 

 

Beste hernieuwer-duo, 

Uw leiding wilt graag even iets zeggen: 

Eerst en vooral willen wij jullie nog eens een gelukkig nieuwjaar wensen.  

Ten tweede wensen wij jullie veel succes in 2023. In het vervolg van ons zalig jaar gaan wij 

zeker nog veel leuke activiteiten voorzien en gaan we op een mega giga fantastisch weekend. 

Ook gaan jullie ons een handje helpen bij het leiding geven. Zo worden jullie de super leiders 

die we volgend jaar nodig gaan hebben! 

Wij kijken er alvast hard naar uit! Hopelijk jullie ook. 

Kusjes van je kapoenen, 

Lucas en Trein xxx 
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UNIFORM 

 

Wat houdt een volledig uniform in? 

• KSA-hemd met oranje das, dasring en wit 

daskoord 

• Donkerblauwe broek (GEEN jeansbroek)  

• KSA T-shirt 

• eventueel KSA-trui 

 

 

 

Volledig uniform is verplicht vanaf piepers! 

Zaterdag 4/2 houden we al een eerste verkoop, na de 

vergadering (17u)! 

 

Voor meer informatie en bestellingen, kan u terecht bij onze uniformverantwoordelijken: 

Wout Seghers (+32 489 52 49 65) en Viktor De Nys (+32 468 29 36 31) 
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KALENDER 

 

Zaterdag 14 

Januari 

Vergadering (14u – 17u) + Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 21/1 Vergadering (14u – 17u) 

Zaterdag 28/1 Vergadering (14u – 17u)  

Zaterdag 4 

Februari 

Vergadering (14u – 17u) + Uniformverkoop 

Zaterdag 11/2 Vergadering (14u – 17u) 

Zaterdag 18/2 Vergadering (14u – 17u) + Vriendjesdag 

Zaterdag 25/2 Geen vergadering -> Krokusvakantie 

Zaterdag 4 Maart Vergadering (14u – 17u) + PTBF 

Zaterdag 11/3 Vergadering (14u – 17u) 

Zaterdag 18/3 Vergadering (14u – 17u) 

Zaterdag 25/3 Vergadering (14u – 17u) 

Zaterdag 1 April Vergadering (14u – 17u) 

Zaterdag 8/4 Geen vergadering -> Paasvakantie 

Zaterdag 15/4 Geen vergadering -> Paasvakantie 

Zaterdag 22/4 Vergadering (14u – 17u) 

Zaterdag 29/4 Vergadering (14u – 17u) + Quiz 

Zaterdag 6 Mei Vergadering (14u – 17u) 

Zaterdag 13/5 Laatste vergadering (14u – 17u) 

Zaterdag 24 Juni Slotbondschouw + BBQ 
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BLIK VOORUIT 

 

Vriendjesdag: 18 Februari 

We hebben ook elk jaar een vriendjesdag op de KSA. Je kan dan één of twee vriendinnetjes 

meenemen die nog niet op de KSA zitten om mee een namiddag spelletjes te spelen. Zo 

kunnen ze enthousiast worden om elke week mee naar de KSA te komen. 

 

Prout to be Foud: 4 Maart 

Prout te be Foud is een geweldig leuk evenement dat georganiseerd wordt door de KSA voor 

zowel ouders als toppers en sympathisanten. Het is een geweldig feestje waar iedereen 

helemaal los kan gaan. Er is altijd een leuk thema, zodat iedereen zijn beste looks kan tonen. 

 

Quiz: 29 April 

Op 29 april is het weer tijd voor onze jaarlijkse Quiz! Kom jij uw wijsheid tonen? De Quiz is 

voor zowel ouders als sympathisanten. Neem dus gerust wat vrienden mee en schrijf jullie op 

tijd in (meer info volgt). Ook bij de quiz is er altijd een tof thema voorzien! 

 

BBQ + slotbondschouw: 24 Juni 

De laatste vergadering spelen we altijd een groot spel dat de hele dag duurt met in de avond 

de optie om deel te nemen aan een gezellige BBQ. De sfeer is altijd geweldig en ook dit jaar 

kijken we hier enorm naar uit. Het is een mooie gelegenheid om weer een geweldig KSA-jaar 

af te sluiten. 
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KAMPDATA 

 

Kampdata 2023 

Waar we naartoe gaan is nog een verrassing, maar de kampdata krijgen jullie al wel: 

Voorwacht (Leiding + Jonghernieuwers + Hernieuwers): vanaf 15 juli  

Kamp (Knapen + Jongknapen): 18 juli tot 27 juli  

Kamp (Piepers): 21 juli tot 27 juli  

Nawacht (Leiding + Hernieuwers): tot 29 juli 
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’t Knaapke 

Wij presenteren aan jullie onze  eindejaarsactie van 't Knaapke! 

Profiteer nu van onze kortingen en geniet van uw Knaapke. Het is een zeer toegankelijk bier, 

samengesteld en geproefd door enkele bierkenners uit de leiding. U kan een bestelling 

plaatsen via onderstaande link: 

https://forms.gle/Mvw4H2DXeQYa7mVQ8 

Als u nog verdere vragen heeft kan u altijd contact opnemen met: 

Lucas Wilms: (+32) 468 24 85 91  

Maxime Opsomer: (+32) 492 82 19 99 

 

 

  

https://forms.gle/Mvw4H2DXeQYa7mVQ8?fbclid=IwAR2GhZ65ErHYVGZA0NTWNZGCl2mcSYslN2-BCJopVZvS-JgMGk9sSzhz6eM
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 SOCIALE MEDIA 

Met KSA Schoten proberen we actief te zijn via verschillende kanalen en sociale media om de 

communicatie met ouders en leden zo vlot mogelijk te laten verlopen. Waar kan u ons zoal 

vinden? 

• De website: www.ksaschoten.com  

 

• Facebook: www.facebook.com/KSASchoten 

Dezelfde berichten die op de website komen worden meestal ook op Facebook 

geplaatst. Op de Facebookpagina proberen we ook foto’s te plaatsen van de 

vergaderingen, activiteiten of het kamp! Like dus zeker onze pagina ☺  

• Instagram: ksaschoten 

Voor de modernere ouders en leden onder ons zijn we ook op Instagram te vinden! 

Ook hier verschijnen geregeld foto’s die u kunt zien indien u ons volgt! 

 

 

 
 

 

 

http://www.ksaschoten.com/
http://www.facebook.com/KSASchoten
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CONTACTLIJST 

 

Piepers 
Maxime Opsomer  

+32 492/82.19.99 

 (Banhoofdman) 

maximeopsomer02@gmail.com 

Mathias Van Den Bogaerd 
+32 485/28.61.54  

 

vandenbogaerdmathias@gmail.com 

Kobe Dox 

+32 468/27.60.43 

 

Kobe.dox@outlook.be 

 

Jongknapen 

Lander Goovaerts 
+32 472/97.25.75 
(Banhoofdman) 

lander.goovaerts@hotmail.com 

Victor Empereur  
+32 468/17.34.86 

 

victor.empereur@hotmail.com 

Viktor De Nys  
+32 469/29.36.31 

 

Viktordenys007@gmail.com 
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Knapen 

Wout Seghers  

+32 489/52.49.65 

(Banhoofdman) 

segherswout001@gmail.com 

Arthur Van De Vijver 

+32 474/61.77.71 

 

artivdv9@gmail.com 

 

Jonghernieuwers 

Robbe Van Rie 
 +32 497/70.51.73  

(Banhoofdman) 
Robbevanrie.malderen@gmail.com 

Lander Van Overvelt  
+32 487/34.43.82 

 

lander.vanovervelt@gmail.com 

 

Hernieuwers 

Lucas Wilms  

+32 468/24.85.91 

(Banhoofdman) 

Wilms.Lucas2002@gmail.com 

Reinoud Goovaerts  
+32 472/97.28.33 

 

reinoudg@hotmail.be 

 

 


