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Krantje 6           KSA-Jaar 2021-2022 
Jaarthema: Spelen is troef! 

KSA Hoogstraten 
 

 
2 Krantje 6 2021-2022 

Van de hoofdredactie 

Allerliefste  ouders en leden,  
 
Dit krantje is alweer het laatste krantje, hier staan de 6 laatste 
ac viteiten van dit jaar in. Wat is het toch weer snel voorbij 
gegaan. Maar niet getreurd, de ac viteiten die we voor jullie in 
pe o hebben zijn superleuk. Zo komt de jaarlijkse reis eraan, 
waar de jongsten naar het megatoffe Mega Speelstad gaan en 
de oudsten naar Bobbejaanland. Daarbij sluiten we het KSA-
jaar ook af met de kampdag, een dag waarop jullie al een voor-
proe e krijgen van het kamp en waar de ouders daarna ook 
nog een heerlijk bord spaghe  kunnen komen eten en nage-
nieten op ons KSA-Café. 
 
En niet te vergeten: het laatste krantje betekent ook dat het 
kamp steeds dichterbij komt. De week waar jullie allemaal zo 
naar uitkijken. We hopen dan ook dat jullie allemaal zullen ko-
men! 
 
Tot zaterdag, 
De Hoofdredac e! 
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Kalender 

Wat is er te doen? Wanneer? 

Jaarlijkse reis 23 april 
Kampdag (laatste ac viteit) 14 mei 
    
Kamp leden 12- 19 juli 
Kamp knim/ sjo 12- 21 juli 
Kamp leiding 10- 21 juli 
    
Zomerac viteit  Datum nog niet 

bekend 
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Jaarlijkse reis: Kadé, 
Joro 1-2, Joro 3, Joro 4 

Op zaterdag 23 april trekken we met de kindjes van kade, joro 1-2, joro 3 en 
joro 4 naar Mega Speelstad. Dit is een superleuke binnen- en buitenspeeltuin 
waar we een hele dag zullen spelen! 
  
We verwachten jullie om 9:45 aan onze lokalen in Hoogstraten. We zullen on-
geveer om 17:00 terug in Hoogstraten zijn.  
  
Je kan jezelf inschrijven door een mailtje te sturen naar jaarlijkse-
reis@ksahoogstraten.be voor zaterdag 16 april, vermeld zeker je naam en je 
geleding. Laat dit ook weten als je kan rijden en hoeveel personen je buiten je 
inschrijving nog mee kan vervoeren!   
  
Wat moet je meenemen? 

- 10 euro (graag gepast)  
- Lunchpakket en drinken voor de hele dag 
- Rood KSA-sjaaltje  
- Een goed humeur 
  

Wij kijken er alvast naar uit! Hopelijk jullie ook, tot dan! 
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Jaarlijkse reis: Joro 5-6, 
Knim, Sjo 

  
Op zaterdag 23 april trekken wij met de leden van 5-6 tot en met de sjo naar 
Bobbejaanland. We verwachten een dag vol avontuur en plezier! 
  
Wij verwachten jullie om 9:30 aan de KSA-lokalen. De leiding zal jullie daar 
opwachten. Ze kunnen terug opgehaald worden om 17:00 aan Bobbejaan-
land.  Laat bij je inschrijving dus zeker weten of je kan rijden en hoeveel le-
den je kan meenemen. 
 
Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar jaarlijkse-
reis@ksahoogstraten.be voor 16 april. In deze mail moeten jullie zeker de 
naam van de deelnemers, hun geleding, of je kan rijden en hoeveel personen 
je mee kan vervoeren vermelden. 
 
Adres Bobbejaanland:  
Olensteenweg 45, 2460 Kasterlee 
  
Wat moet je meenemen 

- 28 euro (liefst gepast) 
- Je rood KSA-sjaaltje 
- Eventueel een beetje zakgeld 
- Een goed humeur  
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Kampdag 

Beste KSA’ers, 
 
Eindelijk is het weer zo ver, de ervaren KSA’er zat er al op te wachten… DE KAMP-
DAG! Ook dit jaar sluiten we het einde van het werkjaar af in s jl! Hopelijk kan jij er 
ook bij zijn! De kampdag is een dag waarop jullie van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat naar de KSA mogen komen en jullie al eens kunnen komen proeven van 
de kampsfeer. We doen een echte dag op kamp na, maar dan gewoon hier in 
Hoogstraten.  
Op zaterdag 14 mei mogen jullie om 8:30 naar de KSA komen. Jullie moeten thuis 
nog niet ontbijten, want dat voorzien wij. Vanaf 17:00 zijn ook jullie mama’s, pa-
pa’s, broertjes en zusjes van harte welkom. Zij mogen mee een bordje spaghe  
komen eten en daarna wordt er nog een hoop informa e gegeven over het kamp. 
Dit is ook het ideale moment om de leiding nog een beetje beter te leren kennen 
en vragen te stellen.   
Er zal net als de vorige jaren in 2 shi en worden gegeten. De andere groep krijgt in 
tussen jd de uitleg over het kamp. De shi en worden verdeeld bij aankomst om 
17:00.  
Om 19:00 krijgen jullie nog een bekertje pap en daarna loopt de dag op zijn einde. 
Jullie zijn dan nog van harte uitgenodigd om iets te blijven drinken in ons KSA-café 
(zie volgende pagina). 
Hopelijk tot dan! 
De leiding 

Prak sch 
WANNEER? Zaterdag 14 mei 
PRIJS?  €9 voor de kampdag 
  €5 voor diegenen die enkel spaghe  komen eten 
INSCHRIJVEN? Dit doe je door een mailtje te sturen naar    
                                  kampdag@ksahoogstraten.be. Hierin vermeld  
                                   je hoeveel kindjes er de hele dag komen spelen       
                                   (+ geleding) en hoeveel extra personen er ’s  
                                   avonds graag een bordje spaghe  komen  
                                   eten (VOOR VRIJDAG 6 MEI).  
MEENEMEN? Centjes, gamel/diep bord, bestek, beker 
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KSA-café 

Tijd voor nen babbel en een knabbel!  

KSA Hoogstraten nodigt jullie uit voor ons KSA-café.  

We willen deze oude tradi e terug onder het stof vandaan halen. Jullie zijn 
dan ook van harte welkom na de kampdag achter de Pax op 14 mei 2022. 
Hier kunnen jullie gezellig komen babbelen en genieten van een drankje.  
Ook is het mogelijk om eerder al te komen genieten van een heerlijk bord 
spaghe , tezamen met je KSA’ers. Meer info hierover op de vorige pagina.  

De opbrengst van deze sfeervolle avond zullen we gebruiken om onze wer-
king en de nieuwe lokalen te financieren.  

Iedereen is welkom! Tot dan!  
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Verhuur 

KSA Hoogstraten verhuurt twee soorten tenten. Voor een besloten  
onderdak, beschermd tegen regen en wind, verhuren wij                   
buizententen. Tegen zon of regen bieden wij shelters aan. 
 
Ben je geïnteresseerd in één van deze tenten, of wil je meer              
informa e? Je kan steeds contact opnemen met: 
 
Polle Lemmens    0471 65 45 84 
E-mailadres   verhuur@ksahoogstraten.be 
 
 
Buizentent: 
 
4m op 5m = € 50.00/dag 
6m op  5m = € 62.00/dag 
8m op 5m = € 75.00/dag 
 
 
 

Shelters: 
 

Het tentzeil is per stuk 6m 
op 6m, met de nok op 2,5m 
hoogte. Beide zijden van de 

tent kunnen verhoogd     
worden tot 1,6m. De      

shelters kunnen allen aan 
elkaar gehangen worden. 

 
Shelter = € 25.00/stuk (max. 4 shelters) 

Verhoging = € 5.00/stuk (max. 3 verhogingen) 
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Verhuur 

Alle bovengenoemde prijzen zijn dagprijzen. 
Mensen die rechtstreeks iets te maken hebben met KSA            
Hoogstraten krijgen een kor ng. 
 
Onder rechtstreekse verbanden verstaan wij: ouders van leden of 
leiding, leden zelf, oud-begeleiding en vaste medewerkers. 
Wij willen er wel op wijzen dat de tenten voor persoonlijke       
doeleinden moeten gebruikt worden. Als men een tent huurt moet 
men dus ook het gebruik ervan kunnen verantwoorden. 
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Begeleidingsploegen 
Hieronder volgen de contactgegevens van de gehele begeleiding: 

Kadékes 
Siebe Scheyltjens     0470 02 98 95 
Drieke Fransen     0494 51 73 45 
Isa Martens     0471 74 98 89 
Liene Wouters     0494 04 85 70 
Fien Janssens     0472 03 42 86 
 
Joro 1-2 
Mats Wuyts     0478 37 71 74 
Mirthe Brosens     0491 63 16 80 
Jelle Lauryssen     0471 23 07 74 
Sam Vandecaveye    0471 62 21 46 
Berre Brosens     0496 22 67 20  
Faye van Son     0483 44 86 92 
Ma sse Scharpé     0491 25 79 86 
Anna Janssens     0472 04 29 87 
Marie Lauryssen     0471 18 52 51 
 
Joro 3 
Kevin Vinck      0471 38 11 01 
Jent Wuyts      0477 54 92 18 
Anke Van Opstal     0472 83 71 64 
Natan Snoeys     0476 09 27 52 
Janne Bruyndonckx    0470 81 56 53  
Yort Bruijns     0472 01 14 97  
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Begeleidingsploegen 

Joro 4 
Maurane Wuyts     0471 49 03 36 
Charlo e Scharpé    0468 20 68 59 
Rens Druyts     0485 03 20 75 
Xander Quirijnen     0468 28 26 11 
Witser Lauryssen     0470 47 45 72 
Laute Wuyts     0470 63 28 08 
 
Joro 5-6 
Lukas Fransen     0476 41 93 02 
Ne e Bruyndonckx    0489 88 08 95 
Jeff Scharpé     0468 27 95 88 
Marthe Sprangers    0470 61 29 81 
Kai Leuris      0468 32 58 84 
Ferre Vanderhallen    0488 72 84 27 
Noor Bolckmans     0468 29 02 63 
 
Knim 
Steffie Janssens     0489 81 71 25 
Tom Lambregts     0470 12 93 26 
Polle Lemmens     0471 65 45 84 
Lucas  Schrijvers     0478 64 72 47 
Jef Mys      0470 18 12 11 
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Begeleidingsploegen 

Sjo 
Catho Schrijvers     0471 26 21 35 
Wout Willems     0471 76 26 80 
Amber Scheynen     0472 81 21 41  
Pjotr Lauryssen     0488 95 55 70 
Hanne Snels     0487 30 53 39 
 
+16 
Beau Pauwels     0468 17 27 17 
Nicolas Pauwels     0468 28 53 03 
Brent Jacobs     0471 08 83 65 
Willem Janssens     0478 65 86 02 
Remi Verheyen     0497 62 91 54 



 

  http://www.KSAhoogstraten.be 13 

Wanneer jullie met een algemene vraag zi en of iemand  willen bereiken 
kan je in eerste instan e al jd terecht bij onze bondsleider. Hij zal jullie 
graag helpen! 
 
Kevin Vinck ( 0471 38 11 01 - bondsleider@ksahoogstraten.be) 
 
Wanneer jullie iemand van de begeleiding willen contacteren raden wij  
jullie ten sterkste aan om in eerste instan e een mailtje te sturen naar 
het juiste geledingenmailadres. 
 
De e-mailadressen: 
Kadékes:   kadebgl@ksahoogstraten.be 
Joro 1-2:  joro12bgl@ksahoogstraten.be 
Joro 3:  joro3bgl@ksahoogstraten.be 
Joro 4:  joro4bgl@ksahoogstraten.be 
Joro 5-6:  joro56bgl@ksahoogstraten.be 
Knim:  knimbgl@ksahoogstraten.be 
Sjo:   sjobgl@ksahoogstraten.be 
+16:   16bgl@ksahoogstraten.be 
 
Een e-mailadres wanneer je ons allemaal wil bereiken: 
   info@ksahoogstraten.be 

Begeleidingsploegen 
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Activiteiten ‘Kadékes’ 

Zaterdag 16 april 2022 van 14:00 tot 16:00 
Verfspelen 

 

Zaterdag 23 april 2022 van 9:45 tot 17:00  
Jaarlijkse reis  

 

Meer info hierover op pagina 5! 
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Activiteiten ‘Kadékes’ 

Zaterdag 30 april 2022 van 14:00 tot 16:00 
KSA-ac viteit 

 

Zaterdag 14 mei 2022 
Kampdag 

 
- 
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Wist-Je-Datjes ‘Kadékes’ 

Wist je dat…  
 
- sommige van jullie lekker zijn komen eten op Comme Chez KSA? 
- dit het laatste krantje is? 
- jullie volgend jaar 1-2’ers zijn? 
- wij jullie mega hard gaan missen? 
- er iemand in onze groep zit met roze ogen?  
- een mier slechts een illusie van licht is?  
- dit fake news is?  
- er een tennisbal in jullie mond past?  
- Siebe een cola kan drinken in 1 slok?  
- hij daarna wel veel boertjes moet laten?  
- we volgend jaar gaan verhuizen naar Den Dijk?  
- Liene de ramen geschilderd hee ? 
- Siebe een lieve oma hee ? 
- er veel meeuwen zijn? 
- meeuwen eng zijn?  
- wij op vrijdag ook op de KSA zijn?  
- dat we hopen dat jullie volgend jaar allemaal terug komen?  
- we wel zeker weten dat jullie komen, omdat jullie echte KSA’ers 

zijn?  
- we uitkijken naar volgend jaar? 
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Activiteiten ‘Joro 1-2’ 

Zaterdag 9 april 2022 van 14:00 tot 16:00 
 

 

Zaterdag 16 april 2022 van 14:00 tot 16:00 
 

 

Zaterdag 23 april 2022 9:45 tot 17:00  
 

 

Meer info hierover op pagina 5! 
Zaterdag 30 april 2022 van 14:00 tot 16:00 

 

 

Zaterdag 7 mei 2022 van 14:00 tot 16:00 
 

 

Zaterdag 14 mei 2022 
 

 
Meer info hierover op pagina 7! 

nella neget nee 

evitcasaap 

sier eskjilraaj 

nelepsretaw ne frev 

 thcotodnammoc 

 gadpmak 
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Wist-Je-Datjes ‘Joro 1-2’ 

Wist je dat…  
 
- jullie leuk verkleed waren op de carnavalsac viteit? 
- er ook een gans was? 
- er een grote tractor was? 
- er lekker eten op Comme Chez KSA was? 
- alle leiding dus heel lekker gekookt hee ? 
- we samen met jullie door de ruimte hebben gereisd? 
- we alle planeten bezocht hebben? 
- Pluto ook een planeet is? ;-)  
- dit een mopje is? 
- we samen geturnd hebben? 
- dit super leuk was? 
- jullie echte turnsterren leken? 
- we veel reisje rond de wereld hebben gespeeld? 
- we op weekendje zijn geweest? 
- sommige dit toch wel heel spannend vonden? 
- het eten op weekendje heeeeeerlijk was? 
- we hopen dat jullie het even leuk vonden als wij? 
- we hopen dat jullie ook allemaal meegaan op ons kamp? 
- dit het laatste krantje is? 
- wij al volop bezig zijn met het voorbereiden van een meeegaleuk 

kamp? 
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 Activiteiten ‘Joro 3’ 

Zaterdag 9 april 2022 van 14:00 tot 16:00 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 16 april 2022 van 14:00 tot 16:00 

 
Zaterdag 23 april 2022 van 9:45 tot 17:00  
sier eskjilraaj 
Meer info hierover op pagina 5! 
Zaterdag 30 april 2022 van 14:00 tot 16:00 

 
Zaterdag 7 mei  2022 van 14:00 tot 16:00 

 
Zaterdag 14 mei 2022 
gadpmak 
Meer info hierover op pagina 7! 
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Wist-Je-Datjes  ‘Joro 3’ 

Wist je dat…  
 
- ons weekendje superleuk was? 
- dit het laatste krantje is? 
- dit super jammer is? 
- we jullie zullen missen als de ac viteiten gedaan zijn?  
- we heel veel zin hebben in kamp?  
- jullie superleuk verkleed waren bij de carnavalsac viteit? 
- jullie allemaal leuke talenten hebben?  
- jullie dit hebben laten zien jdens de talentenshow?  
- we een supercool bosspel hebben gedaan met joro 4? 
- we ook op weekendje met hen hebben gespeeld? 
- wij wel beter zijn in ruige spelen dan hen? 
- jullie heel veel snacks hebben gegeten jdens de quiz op weekend-

je? 
- jullie goed hebben gefeest jdens de carnavalsac viteit? 
- de leiding toen als boeren en boerinnen verkleed waren? 
- jullie allemaal heel flink waren op het weekendje? 
- we daar heel veel leuke ac viteiten hebben gedaan? 
- jullie veel slimmer waren dan joro 4 jdens de quiz? 
- dit het laatste wist-je-datje is? 
- dit een grap is?  
- dit echt het laatste wist-je-datje is? 
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Activiteiten ‘Joro 4’ 

Zaterdag 9 april 2022  van 14:00 tot 16:00 
thcotneljiP 

 
 
Zaterdag 16 april 2022  van 14:00 tot 16:00 
gewsneveL 
 

 
 
Zaterdag 23 april 2022  van 14:00 tot 16:00 
sier eskjilraaJ  

 
Meer info hierover op pagina 5! 

 

 
22 Krantje 6 2021-2022 

Activiteiten ‘Joro 4’ 

Zaterdag 30 april 2022 van 14:00 tot 16:00 
tietivitcasgnissarreV 

 
 

 
Zaterdag 7 mei 2022  van 14:00 tot 16:00  
thcotodnammoC 

 
 
Zaterdag 14 mei 2022  
gadpmaK 

 
 
 
 
 
 
 

Meer info hierover op pagina 7! 
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Wist-Je-Datjes ‘Joro 4’ 

Wist je dat… 
 
- de carnavalsac viteit superleuk was? 
- jullie allemaal goed verkleed waren? 
- we veel van jullie hebben gezien op Comme Chez KSA? 
- het eten superlekker was? 
- weekendje heel leuk was? 
- de spaghe  daar lekker was? 
- slapen heel moeilijk was op de eerste nacht? 
- jullie op de tweede nacht wel snel moe waren? 
- jullie heel goed kunnen quizzen? 
- jullie joro 3 hebben verslagen jdens ruige spelen? 
- Rens jarig was? 
- hij 19 geworden is? 
- we een piñata gemaakt hadden? 
- er veel snoepjes uit vielen? 
- dit het laatste krantje is? 
- we daarna op kamp gaan? 
- de leiding daar veel zin in hee ? 
- jullie ook uitkijken naar kamp? 
- dit het aller aller-aller-aller-aller-allerlaatste wist-je-datje is van 

het jaar? 
- dit eigenlijk helemaal niet klopt, omdat er nog een kampkrantje 

volgt? 
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Activiteiten ‘Joro 5-6’ 

Zaterdag 9 april 2022 13:30 tot 16:30 
19-13-15-11-11-5-12-19-16-5-12 
Kom met je fiets want we gaan naar het bos!!!! 
 
Zaterdag 16 april 2022 van 14:00 tot 16:00 
11-15-15-11-1-3-20-9-22-9-20-5-9-20 
 
Zaterdag 23 april 2022 
10-1-1-18-12-9-10-11-19-5 18-5-9-19 
Meer info op pagina 6! 

Zaterdag 30 april 2022 van 14:00 tot 16:00 
3-15-13-13-1-14-4-15-20-15-3-8-20 
 
Zaterdag 7 mei 2022 van 14:00 tot 16:00 
12-1-4-4-5-18-3-15-13-16-5-20-9-20-9-5  
 
Zaterdag 14 mei 2022  
11-1-13-16-4-1-7 
Meer info op pagina 7! 
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Wist-Je-Datjes ‘Joro 5-6’ 

Wist je dat…  
 
- sommige van jullie lekker zijn komen eten bij ons op Comme 

Chez KSA? 
- de carnavalsac viteit bees g was? 
- jullie allemaal leuk verkleed waren? 
- het weekendje ongelofelijk leuk was? 
- we daar heel lekker gegeten hebben? 
- jullie heel erg veel croques hebben gegeten?  
- 5-6 enorm goed kan quizzen? 
- Kai bijna moest overgeven omdat hij zoveel curryworsten gege-

ten had jdens de quiz? 
- Ferre een propje in zijn oog hee  gekregen jdens het klakkebui-

zenspel? 
- Ne e 8 gaten in haar oog hee ?  
- het winnende team erg goed gespeeld hee  bij het lasershooten  
- 5-6 vol zit met professionele schu ers?  
- ze ook veel gestruikeld zijn in de donker?  
- we alle hoeken van Hoogstraten hebben gezien jdens het stads-

spel? 
- we op jaarlijkse reis gaan?  
- jullie allemaal mee moeten gaan omdat dit al jd een onvergete-

lijke dag is?   
- dit het laatste krantje was? 
- we dit heel jammer vinden?  
- wij heel erg uitkijken naar het kamp?  
- wij hopen dat jullie allemaal meegaan?  
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Activiteiten ‘Knim’ 

Zaterdag 9 april 2022 van 14:00 tot 16:00 

 

Zaterdag 16 april 2022 van 14:00 tot 16:00 

 

Zaterdag 23 april 2022 van 9:30 tot  17:00 

 

Meer info hierover op pagina 6! 
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Activiteiten ‘Knim’ 

Zaterdag 30 april 2022 van 14:00 tot 16:00 

 

Zaterdag 7 mei 2022 van 19:00 tot 21:00 

 

Zaterdag 14 mei 2022 

 

Meer info hierover op pagina 7! 
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Wist-Je-Datjes ‘Knim’ 

Wist je dat … 
 
- jullie heel goed verkleed waren jdens de carnavalsac viteit? 
- we een stadspel hebben gedaan? 
- jullie niet alle opdrachten hebben uitgevoerd? :( 
- Brikke en Neal wel lekkere eitjes kunnen maken? 
- er 59 manieren zijn om een ei te bereiden? 
- wij het toch maar houden bij een roerei? 
- het ei er eerder was dan de kip? 
- de kip er misschien toch wel eerder was dan het ei? 
- wij in de war zijn? 
- het eten op Comme-Chez KSA heel lekker was? 
- wij op weekendje gaan? 
- dit super leuk gaat worden? 
- dit in Re e is? 
- “Re e” afgeleid is van de La jnse persoonsnaam Retus? 
- wij dit een vreemde naam voor een persoon vinden? 
- het weekendje van 1 tot 3 april is?  
- jullie best al eens oefenen met toch echnieken? 
- dit het laatste krantje van het KSA-jaar is? 
- de jaarlijkse reis er ook aan komt? 
- we dan naar een pretpark gaan? 



 

  http://www.KSAhoogstraten.be 29 

Activiteiten ‘Sjo’ 

Dinsdag 5 april tot 2022 vrijdag 8 april (meer info volgt via 
mail!) 

 
 
 
 
 

Zaterdag 16 april 2022 van 14:00 tot 16:00 

 
 
Zaterdag 23 april 2022 9:30 tot  17:00 

 
Meer info hierover op pagina 6! 
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Activiteiten ‘Sjo’ 

Zaterdag 30 april 2022 van 10:00 tot 17:00 

 
 
Zaterdag 7 mei 2022 van 19:00 tot 21:00  

 
 
Zaterdag 14 mei 2022 

 
Meer info hierover op pagina 7! 
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Wist-Je-Datjes ‘Sjo’ 

Wist je dat…  
 
- we een escaperoom gedaan hebben? 
- jullie er toch wel lang over gedaan hebben om te ontsnappen? 
- dit komt omdat jullie misschien niet zo slim zijn? 
- we ons ondertussen al drie ac viteiten hebben beziggehouden 

met de snoepzakjes? 
- dit wel zijn vruchten hee  afgeworpen, omdat we hier heel veel 

geld mee ingezameld hebben? 
- we hebben gelasershoot? 
- dit best wel graaf was? 
- de pita-avond zeer geslaagd waren? 
- jullie goed reclame hebben gemaakt hiervoor? 
- de leiding al keiveel zin hee  in 4-daagse? 
- wij hopen dat jullie dat ook hebben? 
- wij iets super leuk kunnen organiseren door jullie harde inzet? 
- jullie zeker jullie galakleding niet moeten vergeten op 4-daagse? 
- dat wij naar Ieper gaan? 
- dit een hele mooie stad is? 
- wij waarschijnlijk wel een stadsspel zullen spelen in Ieper? 
- wij daardoor veel zullen zien van Ieper?  
- wij ook al een ontwerp hebben voor de Sjo-trui? 
- jullie dit pas zullen zien met de 4-daagse? 
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KSA Hoogstraten is een jeugdbeweging uit Hoogstraten. Onze activiteiten gaan elke zater-
dag door, van 14.00 uur tot 16.00 uur, tenzij het anders vermeld wordt in dit krantje. 
 
Omdat wij spelletjes spelen, kan het altijd gebeuren dat iemand vuil wordt, of in het erg-
ste geval, iets van de kleren stuk gaat. Let er daarom altijd op dat je geen goede kleren, 
maar echte speelkleren aanhebt voor de KSA. 
 
Mocht u vragen, problemen of opmerkingen hebben over de werking van KSA, de  
activiteiten, …. aarzel dan niet om contact op te nemen met: 
 
 Onze hoofdleider 
 
 - Kevin Vinck   (0471 38 11 01 - bondsleider@KSAhoogstraten.be) 
 
 Onze financiële verantwoordelijke 
 
 - Tom Lambregts  (0470 12 93 26- fina@KSAhoogstraten.be) 
 
 Onze volwassenbegeleider 
 
 - Flor Vinckx    (0474 12 73 82 - vbgl@KSAhoogstraten.be) 


