
 



 

Beste ouders, 

Hartelijk bedankt voor de talrijke opkomst op onze pensenkermis. Het was weer een 

fantastische editie. Hopelijk hebben jullie er evenveel van genoten als wij. 

Deze maand starten ook de avondrondes. Voor de oudste groepen (Knapen, SJO en 

+16) zullen er vanaf 2 december avondrondes georganiseerd worden van 20 tot 

22 uur. De jongere groepen (Leeuwkes, Sloebers en Joro’s) zullen vanaf 9 

december avondrondes hebben van 18 tot 20 uur.  

Op 23 december hebben alle groepen ronde van 18 tot 20 uur. Hierna zal er een 

gezellige kerstmarkt plaatsvinden aan onze lokalen. Meer informatie vindt u verder in 

de brabbel. 

Zoals elk jaar, hebben wij op 2 december de eer om de Sint te verwelkomen! We 

plannen eerst enkele leuke spelletjes met de pieten, waarna we samen de Sint 

verwelkomen. Wie weet heeft hij zelfs wat mee voor de brave kinderen… 

KSA Tienen maakt ook sinds kort gebruik van Trooper. Hierdoor kan u ons steunen 

door online te winkelen. Hiervoor dient u alleen naar onze steunpagina 

www.trooper.be/ksatienen te gaan en uw favoriete webshop aan te klikken. Meer 

informatie vindt u verder in de brabbel. 

Tot slot willen we er jullie op wijzen dat de winter in aantocht is. Daarom vragen we 

om uw kinderen warm aan te kleden. Het is namelijk niet mogelijk om steeds in de 

turnzaal te spelen. Voorzie dus zeker een warme jas en eventueel een muts en 

handschoenen. 

 

We hopen jullie allemaal te zien op KSA! 

 

De leiding 

 

http://www.trooper.be/ksatienen


Beste ouders, 

Net zoals de voorbije twee jaar, organiseren we dit jaar opnieuw een kerstmarkt na 

laatste ronde van het kalenderjaar. Zo kunnen we het jaar samen leuk en feestelijk 

afsluiten. Dit is ook het ideale moment om de leiding van uw kind(eren) wat beter te 

leren kennen. 

Op zaterdag 23 december zal er een leuke kerstronde voor de kinderen voorzien 

worden van 18:00 tot en met 20:00 uur. 

Na de gewone ronde zal er een kerstmarkt georganiseerd worden aan de KSA-

lokalen. Hier kunt u genieten van een lekkere gratis chocomelk of een glaasje 

jenever. We vragen u vriendelijk om uw kind(eren) iets lekkers (koekjes, 

cake, chips…) mee te geven aan het begin van de ronde. De leiding zal dit 

dan uitstallen, zodat iedereen hier tijdens de kerstmarkt van kan genieten. 

 

We hopen jullie dan ook allemaal te verwelkomen! Tot dan. 

 

 

 

 

 

 



Wist u dat u KSA Tienen zeer eenvoudig kan steunen door een aankoop te doen bij 

een deelnemende webshop? U betaalt niets meer dan dat u normaal zou doen, maar 

wij ontvangen tot 5% van uw aankoopbedrag als sponsoring. Hiermee steunt u dus 

de goede werking van onze jeugdbeweging. 

Het is zeer snel en eenvoudig: 

1. Open onze steunpagina: www.trooper.be/ksatienen 

2. Selecteer de webshop waar u uw aankopen wilt doen 

3. De webshop wordt geopend. Doe nu uw aankopen zoals u dit normaal zou 

doen 

U kan deze informatie ook terugvinden op onze website. 

De hele leidingsploeg bedankt u voor uw steun! 

Toch nog een vraag? Contacteer ons, we helpen u graag verder! 

 

 

Alle deelnemende webshops vindt u op onze steunpagina www.trooper.be/ksatienen 

http://www.trooper.be/ksatienen
http://www.trooper.be/ksatienen


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 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELP! Iemand van de 

leiding is veranderd in 

een zombie. 

Kom snel op 9 

december van 6u – 8u 

naar KSA. 

Jullie leiding organiseert een gigantische wereldreis speciaal 

voor jullie. Wees erbij want het wordt fantastisch! 

16 december van 6u tot 8u op KSA. 

Dat wordt 

krap. 

De kerstman geraakt niet meer door de schouw 

en het is bijna kerstmis. Wat nu gedaan?!              

23 december van 6u – 8u. 

Na de ronde kan je genieten van onze KSA-

kerstmarkt. Geniet van lekkere hapjes en warme 

drankjes. Vergeet zeker zelf niet iets lekkers mee 

te nemen voor de rest! 

23 december van 6u – 9u. 



 

 

2 december:  

Sinterklaas @KSA  

Van 2 tot 5! 

 

 9 december: AVONDRONDE VAN 6 TOT 

8 UUR 

Battle van de gezelschapsspelletjes  

-> neem jullie favoriete gezelschapsspel 

mee !  

         16  december:  

ajnqdlfjhqlkjflkjqs qlnfln 

dlqnlqnfl nfqlnfdqlk nfdlklj 

AVONDRONDE VAN 6 TOT 8 

UUR 

 

23 December: AVONDRONDE VAN 6 TOT 8 UUR 

Wie werd er ookalweer geboren op kerstmis?      

Koning Philippe? We vieren in ieder geval zijn 

verjaardagsfiiiiieeeest!  

Na de ronde is het kerstmarkt, kom gezellig iets 

drinken en neem allemaal een dessertje mee zodat 

we samen kunnen smullen aan een vuurtje!  

 

 



 



Dag lieve sjootjes  

  

2 december  

  

Wie is er braaf geweest dit jaar?  De 

Sint weet alles…  

Kom van 20-22 je braafste kant tonen  

  
  

  

  

23 december  

  

De kerstman heeft wat lekkers bij!  

Kom vanaf 18 uur naar KSA, en kom na de ronde (20uur)  nog 

even naar onze kerstmarkt!!!   

Seppe – Fee- Louise  

  

9  december :   Lei ding vs Leden van 20 - 22   

Pas maar op x   

  

  

  

  

  

16  december   

  

Oei van al dat snoepen..    

Ook wij hebben er wat last van, dus kom met ons  

mee sporten van 20 - 22 .    



+16

WAJO DE SINT KOMMMMTTT-
TT OMGGGGGGGGGGGGGG-
GGGGGGGGGGGGGGGG
20-22 U 2dec
BE THERE OR BE SQUARE

gewone ronde ZEGT FLIP
NOT
KOM CHECKEN
ISHHHHHH eh risson
20-22 U 9dec
BE THERE OR BE TRIANGULAR

STUITER INITIATIE DOOR 
TIJGETJE HIMSELVE
20-22 U 16dec
BE THERE OR BE WINNIE 
THE POOH

Demonstratie kerstboom planten door 
de enige echte Seppe de houthakker <3
18-20 U 23dec
BE THERE OR BE a kerstboom
achteraf Kerstmarkt dus breng 
                    wat lekkers mee

MERRIE KRISMAS VAN
FLIPFLOP EN NILZ



 

 

 

 

 

 

 

 

 


