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Inleiding

Gegroet beste KSA’ers, ouders en sympathisanten,

Hopelijk hebben jullie allemaal een geweldige kerstvakantie achter de rug. De
leiding ziet het alleszins volledig zitten om het nieuwe jaar met jullie in te zetten!

Er staan nog heel wat belangrijke evenementen op de kalender in 2021!
Optreden op het oudersfeest, meegaan op weekend, snoepverkoop +16, alle
toekomstige activiteiten en natuurlijk: het kamp!
We hopen natuurlijk dat Corona dit allemaal toelaat. We weten dat dit een
lastige periode is. We proberen door maatregelen en online activiteiten toch een
lichtpuntje te creëren waar je naar uit kan kijken. We hopen dat 2021 een jaar
wordt waarin we terug samen mogen komen en kunnen genieten van heel veel
spetterende activiteiten.

Wij staan alvast te popelen om eraan te beginnen!

Groetjes
De leidingsploeg 2021
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Jaarthema: Schouders eronder!
Dat is de slogan van jaarthema 2020-2021 van KSA Nationaal waarmee we
het engagement van KSA’ers in de kijker zetten.
Engageren is je vrijwillig inzetten voor KSA. Zo leren we verantwoordelijkheid dragen
en keuzes maken, waardoor we met volle goesting elke KSA’er een zinvolle vrije tijd
bezorgen.
Als jonge KSA’er engageer je je om er elke 2 weken te staan op de activiteit, en speel
je vol enthousiasme mee om een prins of een prinses te helpen of een land te
veroveren. Steeds meer groei je verder in je engagementen. Je zet je in om pesten in
je groep tegen te gaan en zet je in voor alle activiteiten. Stap voor stap krijg je steeds
meer verantwoordelijkheden zoals zorg dragen voor andere leden of helpen op een
evenement.
Als leiding spannen we ons elke activiteit in voor KSA. Naast het verzorgen van spel en
plezier voor jullie slaan we met onze medeleiding de handen in elkaar om een
geslaagde spaghettiavond of – hopelijk toch - een grote fuif te organiseren. Dankzij het
engagement van de ganse leiding kunnen kleine ideeën groeien tot een prachtig
evenement of spel, met aandacht voor elk individu.
Ook na(ast) de KSA kriebelt het engagement. Sommigen onder ons zetelen in de
jeugdraad, allen samen helpen we mee op een evenement van de gemeente of de
parochie. Ook onze oud-leiding blijft verbonden en steekt zijn schouders onder een
actie om ons te helpen. Mogelijks stimuleert dit jaarthema ons om nog verdere
engagementen te nemen in onze samenleving, mocht je ideeën hebben : laat het ons
zeker weten !
KSA geeft ons de kans om verantwoordelijkheid te leren dragen en op een kritische en
constructieve manier een mening te vormen. Jeugdige ideeën omzetten in krachtige
acties !
We hadden het graag anders gezien, maar ook de komende weken en maanden gaan
we rekening moeten houden met corona. We gaan er als leidingsploeg onze schouders
onder zetten om er het beste van te maken en nodigen jullie allen uit om hetzelfde te
doen, binnen en buiten KSA !

Zo zetten we allemaal onze schouders onder KSA!

Voorstelling uniform
Hieronder zie je een voorstelling van het uniform. Voor de jongere takken
(pagadders, sloebers, rakkers en oppers) is dit de rode sjaaltjes en de enige echte
KSA Roobaert Roeselare T-shirt, deze is donkerblauw met bordeaux letters. Voor
wie wil, kan je ook nog een KSA Roobaert Roeselare trui zonder kap kopen, deze
is ook donkerblauw met bordeaux letters.
Voor de oudere takken (jim, sim, +16) zijn de koningsblauwe hemden verplicht.
Je kan vrijblijvend je uniform uitbreiden met onze KSA Roobaert Roeselare Tshirt en de KSA Roobaert Roeselare trui.

Brief pagadders

Dag pagadders,

Nu het nieuwe jaar van start is gegaan en de kerstman heel
wat leuke cadeautjes naar jullie heeft gebracht, kijken wij
alvast uit naar het 4-daagse zomerkamp!
Kleur deze tekening in en hang ze op in je kamer zodat jullie
mee kunnen verlangen met ons.
Onze wensen voor 2021 zijn dat allereerst het stomme virus
weg gaat én dat ALLE pagadders meegaan op kamp zodat wij
er samen een onvergetelijke tijd beleven!

Vele groetjes van jullie leiding,
Brecht, Loïc, Juliette en Daphné
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Brief sloebers

Dag liefste sloebertjes,
Gelukkig nieuwjaar! Het eerste deel van het KSA-jaar zit er alweer op, maar niet
getreurd, want we hebben nog vele leuke activiteiten in petto. We kijken er naar
uit om er samen met jullie een geweldig 2021 van te maken, met als afsluiter
een fenomenaal kamp! Hopelijk hebben jullie een zalig kerstfeest gehad en een
leuke vakantie.
Vele groetjes van jullie leidsters,
Jozefien, Astrid, Jantine, Jeanne en Ruth
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Spelletje

2020

2021
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Brief rakkers
Dag liefste rakkers,

We wensen jullie allereerst a Merry Christmas and a Happy New Year!
En bij deze periode horen er natuurlijk cadeautjes!
Ons cadeau voor jullie is een nieuw jaar vol leuke activiteiten, KSAvriendschappen en natuurlijk niet te vergeten het spetterende kamp in juli.
Hopelijk hebben jullie net als ons heel veel zin om je opnieuw uit te leven in
2021!

Veel liefs

Xxx
Sien, Lise, Lüna en Leonie
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Los volgende rekenpiramide op !
De bedoeling is dat je 2 naast elkaar liggende kerstmutsen bij elkaar optelt en de
uitkomst ervan op de kerstmuts erboven schrijft .
Veel succes rakkers!
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Brief oppers
Dag lieve oppers!
Eerst en vooral een vrolijk kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar!
Zijn jullie klaar voor een spetterend
nieuw jaar vol spelletjes en plezier?
Wij kunnen alvast niet wachten om er
een superleuk (t)opperjaar van te
maken met als kers op de taart ons
superkamp!!
Hier alvast een heerlijk receptje om lekkere kerstkoekjes te bakken…

INGREDIËNTEN voor 20 koekjes
•
•
•
•
•
•

225 gram ongezouten roomboter
150 gram witte basterdsuiker
8 gram vanillesuiker
1 eidooier
280 gram bloem
snufje zout

BEREIDING:
1) Mix de boter, suiker en
vanillesuiker tot een romig
geheel. Voeg het eidooier toe en
mix tot deze is opgenomen. Als
laatste voeg je bloem en zout toe en
kneed je het tot een stevig koekdeeg.
2) Wikkel het deeg in folie en leg het minstens een uur in de koelkast om te laten rusten.
3) Na het rusten kun je balletjes draaien van het deeg. Leg deze op een met bakpapier
beklede bakplaat en druk ze (met een vork) een beetje plat.
4) Bak de koekjes in ongeveer 16 minuten op 180 °C (boven- en onderwarmte) of tot de
randjes goudbruin kleuren.
5) Laat de koekjes een paar minuten afkoelen op de bakplaat voordat je ze naar een
rooster verplaatst om volledig af te koelen.
SMULLEN MAAR!
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Hier nog enkele leuke momenten

Lieve groetjes van jullie leidsters!
Sarah, Delphine, Febe en Kato
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Kalende

Kalender
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activiteit
activiteit (PA)

activiteit (PA)
activiteit
OUDERSFEEST (ook voor pagadders)
activiteit
activiteit (PA)
activiteit
pretpark (laatste activiteit) (aparte activiteit
voor de pagadders)

KSA Roobaert KAMP 2021!

16 januari

30 januari

13 februari

27 februari

13 maart

27 maart

10 april

24 april

8 mei

12-20 juli

*PA: voor een activiteit wil zeggen dat de padjes verwacht worden.

+16-dag

2 januari
Kalender 2021
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Weekenddata

Rakkers: 26-28 februari
Oppers:

26-28 februari

Jim:

26-28 februari

Sim:

26-28 februari

+16:

26-28 februari
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Sfeerfoto’s activiteiten
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This Beat Is Sick wordt Snoepjesverkoop
KSA Roobaert Roeselare presents:

Snoepjesverkoop

Helaba, wij zijn de +16 van KSA Roobaert Roeselare!
Normaalgezien geven we elk jaar een fantastische fuif in februari om onze
vierdaagse te financieren. Omwille van corona mag deze fuif helaas niet doorgaan.
Om toch de nodige centjes bij elkaar te sprokkelen, hebben we een superleuk
alternatief gezocht = we zullen snoepzakjes verkopen zodat we toch nog het beste
kunnen maken van onze vierdaagse.
We zullen nog laten weten wanneer de verkoop zal doorgaan! Het zal onder andere
na een activiteit zijn.
Ben je een echte zoete bek? Koop dan zeker een zakje snoep!!

Emma, Lotte, Lize, Irene, Silke, Jikke, Margaux, Estelle, Hanne
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Oudersfeest
Als het lukt binnen de corona-maatregelen, organiseren we

op zaterdag 13 maart 2021
naar jaarlijkse traditie ons ouderfeest
waar we jullie allemaal van harte op uitnodigen!
Eerst kunt u uw zoon, dochter, kleinzoon, kleindochter, vriend, vriendin…
zien schitteren in een prachtige show
en daarna kunt u smullen van onze LEKKERE spaghetti!

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!

Kleurprent
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Brief JIM
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Brief SIM
Lieve Simmers

Het jaar 2020 is eindelijk voorbij,
en daarvoor zijn we nu heel erg blij.

Het was een jaar met veel online activiteiten,
en ook tijdens de quarantaine moesten we doorbijten.

Binnenkort komt JOEPIE eraan,
een stevige wandeltocht met vallen en opstaan.

Loop jullie bergschoenen maar al goed in,
ook in het kamp hebben we super veel zin.

We staan te popelen om leuke activiteiten te geven,
waarbij jullie je volledig mogen uitleven.

Vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar
voor ons zijn jullie onmisbaar!

Vele groetjes
Babette & Marthe
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Spelletje

•

ACTIVITEIT

•

HEMD

•

KAMP

•

KAMPVUUR

•

KSA

•

LEIDSTER

•

OUDERSFEEST

•

SJAALTJE

•

TENTEN

•

VRIENDINNEN

•

WEEKEND

•

ZATERDAG
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Brief +16

We hebben elkaar jammergenoeg nog niet zoveel kunnen zien, maar vergeet
zeker niet onderstaande tien. Wij bezorgen jullie nog een laatste fantastisch
jaar, en hopelijk zijn jullie dan op het kampvuur helemaal klaar ;))

Individuele j aaropdrachten vervullen

Groepsopdrachten vervullen
Op weekend gaan
Op X- peditie gaan
+16-dag geven
Geld verzamelen voor jullie 4- daagse
Weer activiteiten in de Kattenstraat
Alle activiteiten aanwezig zijn
Onvergetelijke- 4 daagse
Onvergetelijk laatste kamp als lid
Leiding worden !!!!
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Reclame kamp 2021
Deze zomer, van 12 tot 20 juli, gaan we weer op kamp! Dit hoogtepunt mag je
zeker niet missen. Het wordt weer een week vol onvergetelijke momenten! ☺
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Leidingsgegevens
Pagadders
Daphné Degryse
Domien Craccostraat 49
8800 Roeselare
0471 30 49 45

Juliette D’hoedt
Klokke-Roelandstraat 7
8800 Roeselare
0497 06 45 15

Sloebers
Astrid Cortvriendt
Roggestraat 3
8890 Moorslede
0496 74 45 44

Ruth Devisch
Kokelaarstraat 13
8800 Roeselare
0471 74 99 27

Jozefien Naert
Fierheidstraat 7
8800 Roeselare
0471 58 16 00

Jeanne Veracx
Uilstraat 30
8800 Roeselare
0468 27 58 79

Jantine Nuyten
Hazelstraat 16D
8830 Gits
0473 26 44 53

Rakkers
Sien Calis
Kerelsstraat 18
8800 Roeselare
0496 74 28 28

Lüna Vandamme
Bunderstraat 34
8800 Roeselare
0472 11 31 70

Lise Maeseele
Domien Craccostraat 51
8800 Roeselare
0468 23 02 51

Leonie Demey
Elsbergestraat 19
8800 Roeselare
0496 14 37 76

Oppers
Delphine Desnijder
Hazelstraat 19
8800 Roeselare
0472 83 48 68
Sarah Comptdaer
Tumulusstraat 93
8800 Roeselare
0498 59 68 19

Kato Deseure
Wijnendalestraat 77
8800 Roeselare
0472 85 24 34
Febe Bruggeman
Verbrandhofstraat 66
8800 Roeselare
0486 92 60 41

Jim
Marie Wyffels
Mandellaan 497
8800 Roeselare
0470 25 63 26

Margeaux Vandamme
Westlaan 486
8800 Roeselare
0468 19 33 56

Martha Leagre
Molenstraat 23
8800 Roeselare
0468 24 42 49

Sim
Marthe Vander Stichele
Meiboomlaan 140
8800 Roeselare
0470 52 32 97

Babette Vanspeybrouck
Groenestraat 405
8800 Roeselare
0491 12 32 97

+16
Lucie Tyvaert
Piljoenstraat 50
8800 Roeselare
0492 66 04 11

Saar Vandaele
Sint-Jozefsstraat 37
8800 Roeselare
0491 33 50 75

Hoofdleiding
Sien Calis
Kerelsstraat 18
8800 Roeselare
0496 74 28 28
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Delphine Desnijder
Hazelstraat 19
8800 Roeselare
0472 83 48 68
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