
 



 

Beste ouders 

Het nieuwe werkjaar van KSA Tienen gaat bijna van start. We beginnen het werkjaar 

met onze jaarlijkse traditie, de startdag. Deze zal plaatsvinden op 16 september 

2017, van 2 tot 5 op de Waaiberg. Meer info vindt u in het tekstje specifiek voor de 

startdag.  

Na deze eerste algemene activiteit is het tijd voor de gewone rondes. Deze vinden 

nog steeds plaats van 2 tot 5 op de Waaiberg. We openen de activiteit aan de poort 

schuin over slagerij Verbiest, ter hoogte van nummer 50. 

De eerste ronde zal plaatsvinden op 23 september 2017. De leiding zal al vanaf half 

twee klaarstaan om u verder te helpen in het geval dat u uw kinderen wilt inschrijven 

of om u meer uitleg te geven. Tijdens deze ronde krijgen de kinderen de kans om 

uitgebreid kennis te maken met hun begeleiding. Natuurlijk is het na de ronde of op 

één van de andere activiteiten ook mogelijk om inschrijvingen uit te voeren of om 

vragen te stellen! 

Onderaan deze pagina kan u alvast de kalender van het komende jaar vinden. 

Sommige data staan nog niet vast, dus we zullen deze kalender zo snel mogelijk 

aanvullen. Een belangrijke datum die u al zeker niet mag vergeten is 30 september! 

Want dan vindt onze enige echte doop plaats, vergeet dan dus zeker geen 

reservekledij en wasgerief mee te nemen.  

Heeft u in de tussentijd nog vragen? Neem dan contact op met het bondsteam, de 

volwassenbegeleiding of met een leider van een specifieke leeftijdsgroep.  

Zien we jou op KSA?! 

De leiding 

 



Beste ouders 

 

Graag willen wij ons, volwassen begeleiding van KSA Tienen, even voorstellen. We 

hebben alle vier een KSA verleden. Voor de een is het al wat langer geleden dan voor 

de ander. Zeker is dat KSA ons nauw aan het hart ligt.  

 

Wat doet de volwassen begeleiding?  

We staan de begeleiding vanaf de zijlijn bij in hun werking. 

Daarnaast bekijken we wat voor KSA Tienen belangrijk is op langere termijn. 

Momenteel buigen we ons over het probleem met de lokalen. De stockage 

van kampmateriaal, ons archief en decorstukken is op dit moment onze 

grootste zorg.  

We houden de financiële toestand in de gaten. 

Samen met de bondsbegeleiding onderhouden we de contacten met de 

school.   

Een aantal van ons gaat mee op kamp als kookploeg. 

Als er een probleem is dat u niet met de betrokken begeleiding of de 

bondsbegeleiding kan of wil bespreken, kan u steeds bij ons terecht. 

Onderaan vindt u onze contactgegevens. 

 

Wist u trouwens dat KSA Tienen dit schooljaar 85 jaar bestaat? In het jaar 1932-1933 

werd onze jeugdbeweging opgericht in het Onze-Lieve-Vrouwecollege. Vandaar dat 

we nog steeds te vinden zijn onder de vleugels van VIA Tienen. 

 

Wij danken voor het vertrouwen in onze jeugdbeweging. We zijn er fier op dat u uw 

kind wil laten deel uitmaken van deze jeugdbeweging. Dankzij de jongeren is KSA 

Tienen na 85 jaar nog even jeugdig! 

 

Pierre Debroux   pierre.debroux@telenet.be   016/816049 

Leentje Lambrechts  leentje_lambrechts@hotmail.com  0494/238569 

Christa Motton  christa.motton@telenet.be   0477/322604 

Tom Roovers   tomroovers@gmail.com   0479/213460 



 

Joepie!! Het nieuwe KSA-jaar kan eindelijk weer van start gaan, en dit zal gebeuren 

op zaterdag 16 september! We steken onze startdag dit jaar echter in een nieuw 

jasje. Er zal van 2 tot 5 een groot spel plaatsvinden op ons KSA-terrein met alle 

leeftijdsgroepen samen. Tijdens dit spel zullen de leden de banindeling proberen te 

ontrafelen om zo hun eigen leiding voor dit jaar te weten te komen. Er is echter al 

vanaf 13.30u mogelijkheid om je kind in te schrijven of om kledij te kopen. Na de 

ronde zal hier ook nog mogelijkheid toe zijn. Natuurlijk zijn vriendjes of vriendinnetjes 

van uw kind méér dan welkom om eens te proeven van het KSA-wezen!  

 

 

Evenementen Kampen 

Startdag 16 september Paaskamp 9 – 12 april 

Doop 30 september Klein Kamp 
(lagere school) 

1 – 8 juli 
Daguitstap 7 oktober 

Truffelverkoop 21 oktober Tentenkamp 
(middelbaar) 

2e helft juli 
Pensenkermis november 

Kerstmarkt 23 december 

LUZA & AZUL 16 februari 

De precieze datum van de pensenkermis en het tentenkamp maken we zo snel 

mogelijk bekend. 

 



  

 Algemeen e-mailadres: info@ksatienen.be  

 
  

                                         LEIDING                   

Bo Betrains  0474/099182 

Brecht Rome 0485/229608 

Cis Lagae 0491/52 763 

Fee Amer 0491/250444 

Floris Verbiest 0472/699336 

Lise Billen 0471/328115 

Lotte Beelen 0496/488037 

Lotte Smets 0471/325702 

Louise Hobin 0492/854123 

Marie Denruyter 0468/262373 

Mats Tuerlinckx 0484/385388 

Matthijs Kempeneers 0470/527006 

Myrthe Logist 0470/259581 

Niels Moureau 0498/065834 

Philippe Van Lierde 0471/114735 

Senne Roovers 0476/339663 

Seppe Vanhoudt 0471/119135 

Tuur Bolleire 0471/363245 

Wies Torsin 0471/707176 

Wim Vanparijs  0499/745927 
 

Bondsteam: contacteer hen bij eventuele vragen of opmerkingen 

 

                                      VOLWASSENBEGELEIDING  

Christa Motton 0477/322604 

Leentje Lambrechts 0494/238569 

Pierre Debroux 016/816049 

Tom Roovers 0479/213460 

 

 

 

 



 

 

 

 

16 september: Wooooow, wie zal dit 

jaar jullie leiding zijn? Kom het 

ontdekken op startdag van 2 tot 5! 

23 september: jullie nieuwe leiding is 

nog maar pas bekend, of één ervan is al 

verdwenen. Is dit met opzet? Kom het 

ontdekken op KSA van 2 tot 5!  

30 september: wij als echte leeuwtjes 

hebben van doop geen bang, dus blijven 

we ook vandaag 3 uurtjes lang! (van 2 

tot 5, vergeet geen wasgerief en 

propere kleertjes) 

 

 

XXXX,  
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+16

GRTZ
leiding

0+16 September:
2-5 startdag, zoek maar wie we zijn x

7+16 September:
2-5 +16 zijn is fijn zwijn trein mijn wijn brien 

14 + 16 September:
DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP VAN 2 TOT 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 


