
 



Beste ouders, 

September zit er alweer op, maar ook in oktober staan er weer verschillende leuke 

activiteiten op de kalender. 

Allereerst gaan alle groepen op zaterdag 7 oktober op daguitstap naar 

Bobbejaanland! Om de prijs te drukken zullen we werken met een systeem van 

voorinschrijvingen. Inschrijven kan op 16, 23 en 30 september voor of na de ronde. 

Neem de ingevulde inschrijvingsstrookjes mee samen met 30 euro.  

Verder is er onze jaarlijkse truffelverkoop op zaterdag 21 oktober. We zullen dan 

tegen een democratische prijs truffels verkopen. De oudere groepen (knapen, sjo en 

+16) gaan van deur tot deur, maar je kan je ook één (of meerdere) doosje(s) aan 

de poort aanschaffen. Via deze activiteit proberen we onze kas te spijzen om nieuw 

materiaal aan te kunnen kopen.  

Tot slot is het op vrijdag 20 oktober dag van de jeugdbeweging. Op deze dag is 

het de bedoeling dat alle leden van een jeugdbeweging met hun uniform naar school 

gaan! We zouden het een hele eer vinden moesten de scholen in Tienen en 

omstreken ook een beetje blauw kleuren. 

Ondertussen hebben de leden al kunnen kennis maken met hun nieuwe leiding. Heb 

jij nog vragen voor de leiders van jouw zoon of dochter? Je vindt hun 

contactgegevens verder in de brabbel en op onze website. Je kan hen natuurlijk ook 

altijd aanspreken aan de poort. Voor algemene vragen of bij problemen kan je ook 

steeds terecht bij bondsbegeleiding en de volwassenbegeleiding. 

We willen jullie er ook aan doen denken dat je jouw kinderen best zo snel mogelijk 

inschrijft voor dit werkjaar. Je kind is pas verzekerd bij een ongeval wanneer het 

lidgeld betaald is. Inschrijven is altijd mogelijk voor of na de ronde (behalve bij de 

daguitstap). Vanaf november worden ook alleen de ingeschreven mensen op de 

hoogte gehouden via e-mail. 

 

Tot op KSA! 

De leiding 

 



 

Beste ouders 

Op zaterdag 7 oktober gaan we met de hele bende naar Bobbejaanland! We 

verzamelen aan de KSA-lokalen om 8:00 en nemen daar samen de bus richting 

Kasterlee. Ook hier kunnen jullie je kind komen afhalen. Vergeet zeker het uniform 

en sjaaltje niet uit de kast te halen! Dit jaar werken we met een voorinschrijving voor 

daguitstap. Wie niet is ingeschreven, kan niet meer mee. Inschrijven kan voor of 

na de ronde op 16 september, 23 september en 30 september. Hiervoor neem 

je het ingevulde strookje (onderaan de bladzijde) en 30 euro mee.  

Opgelet: Je kind moet ingeschreven zijn als lid op KSA voor dit werkjaar, 

anders kan hij/zij niet mee op daguitstap omdat het niet verzekerd is.  

 

Hieronder vind u enkele praktische gegevens: 

                                                                            Praktische info 

Wie? Alle groepen 

Waar? Bobbejaanland 

Vertrek? KSA-lokalen om 8:00  

Terug? KSA-lokalen om +/- 19:00 

Meenemen? - Lunchpakket 
- Identiteitskaart 
- Uniform (zeker sjaaltje!) 

- Regenjas 
- Eventueel wat zakgeld (Denk eraan, 
alles wat meegegeven wordt kan je 
verliezen.) 

- goed humeur 

Prijs: 30 Euro, te betalen bij voorinschrijving 

Wat laten we thuis? Elektronica heb je niet nodig. Dit kan 
alleen stuk gaan of kwijt raken.  

Meer info:  Stuur een mailtje naar 
info@ksatienen.be of contacteer de 
leiding 

 

 

 

 

 

mailto:info@ksatienen.be


Vul dit strookje in en breng het mee voor de voorinschrijving: 

 

✂-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------  

Bewijs inschrijving (voor KSA): .................................................................. heeft 

€30 euro betaald aan KSA en is hierbij ingeschreven voor de daguitstap op 7 oktober 

naar Bobbejaanland. 

Ban:  LEEUWKES  SLOEBERS  JORO’S   KNAPEN  SJO  +16  

 

Stempel/handtekening: 

✂-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------  

Bewijs van betaling (voor ouders): .................................................................. 

heeft €30 euro betaald aan KSA en is hierbij ingeschreven voor de daguitstap op 7 

oktober naar Bobbejaanland.  

Ban:  LEEUWKES  SLOEBERS  JORO’S   KNAPEN  SJO  +16  

Stempel/handtekening: 

 

Evenementen Kampen 

Daguitstap 7 oktober Paaskamp 9 – 12 april 

Truffelverkoop 21 oktober Klein Kamp 
(lagere school) 

1 – 8 juli 
Pensenkermis 18 november 

Kerstmarkt 23 december Tentenkamp 
(middelbaar) 

19 – 29 juli 
LUZA & AZUL 16 februari 

 

 



Algemeen e-mailadres: info@ksatienen.be 

LEIDING 

Leeuwkes Sloebers 

Wies Torsin 0471/70 71 76 Mats Tuerlinckx 0484/38 53 88 

Lotte Beelen 0496/48 80 37 Cis Lagae 0491/52 72 63  

Lise Billen 0471/32 81 15 Marie Denruyter 0468/26 23 73 

Matthijs Kempeneers 0470/52 70 06 Wim Vanparijs 0499/74 59 27 

Joro’s Knapen 

Lotte Smets 0471/32 57 02 Brecht Rome 0485/22 96 08 

Floris Verbiest 0472/69 93 36 Bo Betrains 0474/09 91 82 

Myrthe Logist 0470/25 95 81 Senne Roovers 0476/33 96 63 

Tuur Bolleire 0471/36 32 45 
 

Sjo +16 

Seppe Vanhoudt 0474/11 91 35 Philippe Van Lierde 0471/11 47 35 

Fee Amer 0491/25 04 44 Niels Moureau 0495/06 58 34 

Louise Hobin 0492/85 41 23 
  

Banverantwoordelijke 
Bondsteam: contacteer hen bij eventuele vragen of opmerkingen.  

 

 

 VOLWASSENBEGELEIDING 

Christa Motton 0477/32 26 04 Pierre Debroux 016/81 60 49 

Leentje Lambrechts  0494/23 85 09 Tom Roovers 0479/21 34 60 

 

 



 

 

 

 

 

 

7 okt + : daguitstap! Verdere info  vind je in 

de brabbel! 

   

14 okt +       :    Welke leeuwtjes krijgen de 

sleutel  te pakken en zo toegang tot het geheime kistje? 

Kom ontdekken waar het te vinden valt van 2 tot 5!   

 

21 okt +  : de oudere groepen verkopen 

truffeltjes, wij maken er een truffelfestijn van! 

Benieuwd? Kom dan naar KSA van 2 tot 5! 

 

28 okt +   : Na een daguitstap gedaan te 

hebben, maken we een kort reisje rond de 

hele wereld! Wie neemt er mee het vliegtuig? We 

vertrekken om 2 uur en komen terug om 5 uur!  

XXXXX 

Wies – Matthijs – Lotte – Lise 
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OKTOBER 

Op 21 oktober is het 

truffelverkoop aan de poort! 

Op 21 oktober is het 

truffelverkoop aan de poort! 

Daguitstap op 7 oktober!! 

Inschrijven is verplicht voor 

daguitstap! Zie ouderhoekje 

We gaan op daguitstap naar Bobbejaanland! 

We vertrekken om 08:00 & komen terug rond 

18:00, steeds op KSA! Inschrijven is verplicht. 

Meer info: zie ouderhoekje 

Tot snel! 

Cis🤵🏻 Marie👼🏻 Mats🤹🏻 Wim🛌🏻 

Sloebers ON TOUR! 

We gaan de stad in om Tienen te laten kennis 

maken met de leukste groep! 

14:00 tot 17:00 op KSA 

Even uitblazen van al die avonturen op 

daguitstap. 

Rustige spelletjes om elkaar beter te leren 

kennen. 14:00 tot 17:00 op KSA 

Oh nee… 

Wie heeft er Cis gestolen? Kunnen jullie hem 

terugvinden? Wij zijn radeloos zonder hem… 

14:00 tot 17:00 op KSA 

SLOEBERS SLOEBERS SLOEBERS SLOEBERS SLOEBERS SLOEBERS                       

Lees het ouderhoekje voor meer informatie over de speciale activiteiten! 



 

 

JOEHOEEEE 7 oktober = daguitstap! Kom allemaal 

zeker mee naar Bobbejaanland zodat we kunnen 

ontdekken wie er in de meeste attracties durft  

(Myrthe sowieso niet)  Meer info staat vooraan in 

de brabbel!   xxx Flowi 

,cl 

 

Een echte reis rond de wereld is veel te veel 

moeite, wij houden er een in de turnzaal op 28 

oktober van 2 tot 5   xxx Tuwi 

PS: vergeet je mooiste vakantie outfit niet 



 

 

 

Voor zijn eerste opdracht moest onze held een tocht maken doorheen een 

bergachtig land. Kom hem vergezellen op daguitstap!! Op 7 oktober, de hele 

dag, zoals dat bij een daguitstap wel eens gebeurt! Meer info verder in de 

brabbel 

De 

tweede 

missie 

bestond 

eruit het 

hutje van 

de oude 

man te 

bezoeken 

en te 

luisteren 

naar zijn 

verhalen. 

Ben jij 

ook 

benieuwd 

naar wat 

hij te 

vertellen 

heeft  op 

KSA op 

14 

oktober 

van 14 

tot 17! 

Voor zijn  

derde en 

laatste 

opdracht 

moest 

onze held 

naar de 

stad 

trekken 

om daar al 

zijn 

bezittinge

n te 

verkopen. 

Laat ons 

een beetje 

solidair 

wezen en 

gelijk 

truffels 

gaan 

verkopen 

in de stad. 

Op 21 

oktober 

de hele 

dag 

truffel-

verkoop!! 

(kom met 

de fiets! 

Van 9:30-

17) 

Eens zijn opdrachten doorlopen werd hij begiftigd met een geheime kaart, kom naar KSA 

en help hem te ontdekken wat die kaart hem te bieden heeft ! Op 28 oktober op KSA van 

14 tot17!! 

~Groetjes van jullie leiding en “onze held” !!!! 



  

 

28 oktober 

Heyy jij ;) daten?? Kom je 

toekomstig lief zoeken ;))  

(van 2 tot 5)  

SJO  
FEE   

LOUISE  

SEPPE  





 

 

 

 

 

 

 

 

 


