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Voorwoord 
 

Lieve meisjes, mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, tantes, nonkels, 

vrienden, sympathysanten…  

De vakantie is weer gedaan en het nieuwe schooljaar is intussen 

al weer begonnen (appel, vensterbank, viool; niemand wil naar 

school,wel naar de KSA tralalala). Dat het nieuwe schooljaar weer 

is begonnen heeft wel één groot voordeel, namelijk TERUG NAAR 

DE KSA!!!! ☺ Dat betekent: een jaar vol plezier, vriendinnen, 

nieuwe leidsters, lachen gieren brullen en veeel superleuke 

activiteiten op zondagnamiddag.  

Ben je aan het twijfelen of KSA-roodkapjes Oostmalle wel echt iets 

voor jou is? Ben je benieuwd naar je nieuwe leiding en nieuwe 

weetjes over hen? Wil je enkele foto’s van het kamp terugzien? 

Wil je de kreten voor de volgende jaren al inoefenen?  

Wel, dan moet je nu stoppen met het lezen van dit veel te saaie 

voorwoord, zodat je heel het foeterke van voor naar achter en 

ondersteboven kan lezen en 

daarna al kan dromen over wat 

zal komen!  

 

Veel leesplezier! 

De 13-koppige leidingsploeg 
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Jaarthema 
Tien op Team, dat krijg je als KSA’(st)er als 

je inzet op samenwerking! 

In KSA werken we samen, helpen we 

elkaar, rekenen we op elkaar en vinden we 

steun bij elkaar. Als lid gebeurt dat bij het 

uitvoeren van opdrachten, het plezier 

maken en het spelen tijdens uitdagende 

activiteiten. Als leiding werk je samen aan activiteiten, projecten 

en evenementen. Gaandeweg versterk je de band tussen de 

teamleden en ontstaan er hechte vriendschappen voor het leven. 

In KSA sta je nooit alleen. We mogen dankbaar rekenen op 

de steun van talloze supporters. Niet in het minst oud-KSA’ers, 

maar ook ouders, familie, vrienden, buren en andere 

sympathisanten zorgen voor de nodige aanmoedigingen en 

creëren in nood een veilig vangnet. 

Het netwerk strekt zich verder uit. De ene keer slaan we de 

handen in elkaar met stedelijke of gemeentelijke partners, de 

andere keer zetten we een samenwerking op met organisaties of 

de buurt. En sowieso vinden we steun bij de koepel. 

KSA staat voor grote verbondenheid, 

dankzij alle samenwerkingen. We zijn 

steeds op zoek naar nieuwe 

verbindingen, naar wie het pad naar KSA 

nog niet gevonden heeft. Dat daagt ons 

uit, samen gaan we voor Tien op Team! 
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Indeling groepen 
34 000 leden, 280 groepen, 

5 provinciale werkkringen, 1 

nationale koepel vormen 

samen 1 beweging namelijk 

de KSA (oftewel: Katholieke 

Studenten Actie). Ook al is 

onze naam een aantal jaar 

geleden veranderd, blijven 

we Roodkapjes als een 

onderdeel in onze 

jeugdbeweging beschouwen.  

  

Zoals de naam al zegt, bestaat ‘KSA-Roodkapjes’ uit twee delen:  

 De ‘Roodkapjes’ bestaat uit:                                    

                Piepers  (1ste  en 2de  leerjaar)  

                Kadees  (3de  en 4de leerjaar)  

                Brakkers  (5de  en 6de  leerjaar)  

  

De ‘KSA’ bestaat uit:  

               Jimmers  (1ste en 2de  middelbaar)                                                                                     

Simmers (3de, 4de en 5de middelbaar)  
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Leidingsvoorstelling 

Piepers 
  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Als leiding is het voor Lisse haar 

tweede jaar, dit jaar staat ze voor 

de piepers klaar.  

Haar bijnaam ‘Pette’ zal je vaak 

horen vallen, in haar nieuwe 

studie ‘dieetkunde’ gaat ze 

hopelijk knallen.  

Juul is de liefde van haar leven, 

Piepers, hou jullie klaar, Lisse 

gaat jullie een ongelofelijk jaar 

geven! 

Voor het tweede jaar op rij staat 

ze voor de piepers paraat, 

biochemie is wat ze studeren gaat.  

Haar liefje Keyo staat in oktober 3 

jaar aan haar zij, in het weekend 

staat ze in de bakker vriendelijk en 

blij.  

Piepers houd jullie klaar voor 

een top jaar met Brosens Kaat, 

jullie gaan jullie echt amuseren 

met deze topper van formaat. 

Lisse 

Kaat B. 
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Handelswetenschappen studeert 

deze knappe griet, met haar als 

leiding vergeet je dit jaar zeker 

niet.  

Voor Lorenzo reist ze de hele 

wereld rond, Met haar activiteiten 

zit je op zondag nooit op je kont.  

Als laatste jaar staat ze voor de 

piepers klaar, piepers hou jullie 

vast dit wordt een fantastisch jaar. 

eveline 
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Kadees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Op Mariagaarde studeert ze sport in 

’t laatste jaar, int weekend kan je ze 

vinden in de Degustatie achter de 

baar. 

Op school speelt ze in de 

meisjesrugbyploeg mee, bij ons kiest 

ze in haar eerste jaar voor de kadee. 

Jaja kadees, bereid je maar voor, 

want jullie gaan je amuseren het 

hele jaar door!!! 

Myrthe haar vijfde leidingsjaar staat 

voor de deur, je zal haar zeker niet 

snel zien met een slecht humeur. 

Haar eerste jaar bij A-Cover gaat ze 

van start, bij ons staat ze bekend als 

Marth. 

Aan haar krullen kan je ze 

herkennen, kadees, ze gaat jullie 

zeker goed verwennen. 

lotte 

myrthe 
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Dit jaar kiest ze voor de eerste keer 
de Kadees,  
Voor vuil waark heeft ze geen vrees. 

Ze wordt graag aangesproken met 
‘Daph’, 
Van haar geneeskundige prestaties 
staan we echt paf. 

Kadees jullie hebben geluk, 

Met zo’n toffe leidster als pronkstuk! 

 

daphne 
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Brakkers 
 

 
 

 

 

Als nieuwe leidster dit jaar, staat ze voor 

de brakkers klaar.  

Je kan ze steeds herkennen aan haar 

zwarte krullen en lieve snoet, naast KSA is 

creatief bezig zijn ook iets wat ze graag 

doet. 

Op school gaat ze voor architect studeren, 

de kneepjes van de voetbal is iets wat je 

haar niet meer moet leren.  

Brakkers hou jullie klaar, dit wordt een 

mega vet jaar!! 

 

 

 

In haar derde jaar leidster zal Cato jullie 

zeker en vast plezieren, thuis heeft ze 

een boerderij aan huisdieren. 

Ze studeert al voor haar tweede jaar 

biomedische laboratoriumtechnieken in 

Geel, lachen ze spontaan en heel veel. 

Als je haar naam roept, staat ze altijd 

voor je klaar, met Cato wordt het een 

spetterend jaar!! cato 

Kaat a. 
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Haar eerste jaar rechten heeft ze 

volbracht in de Leuvense stad. 

Deze creatieve meid zit nooit stil 

op haar gat.  

Nieuwe weetjes leer je haar spijtig 

genoeg niet, Lien is echt een toffe 

griet.  

Voor haar derde jaar staat ze nu 

voor de brakkers klaar. Hou jullie 

vast, want met Lien erbij wordt dit 

een fantastisch jaar! 

lien 
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Jimmers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

In haar zesde jaar als leidster zal Amber 

voor de Jim klaarstaan, 

In het weekend vindt je haar in de lokalen 

of op de loopbaan 

Bij Bisto Nobis gooien ze haar (hopelijk) 

nog lang niet buiten, 

Geen jongen die haar passeert kan het 

weerstaan te fluiten 

Jimmers maak jullie maar klaar, 

Want met Ambie Bami wordt het een top 

jaar! 

Later wil ze als dokter door het leven 

gaan. De Maxim is degene die haar 

hartje sneller doet slaan. 

In de week zit ze in Leuven op kot, 

Vorig jaar zorgde ze voor de piepers 

hun genot.  

Met Maud als leidster hebben jullie 

heel veel geluk, Het nieuwe werkjaar is 

nog maar net begonnen en het kan nu 

al niet meer stuk. 

amber 

maud 
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Linde staat ondertussen voor haar 

leidingsjaar nummerke vier, door 

de week maakt ze in het Leuvense 

vollenbak plezier. 

Wekelijks staat ze met nen bal in 

de hand op het volleybalveld, ze 

moet maar een blik gooien op een 

jongen of hij smelt.  

Naar de naam viezeke luistert ze 

zo nu en dan, het wordt dan ook 

een lit jaar met linda als leidster in 

de Simmers clan. 

Simmers 
 

Lin, beter bekend als Pil, 

Volgend jaar in Antwerpen zit ze 

zeker niet stil.  

Over Grafisch Ontwerp komt ze 

alles te weten, Hopelijk begint ze 

dan ook wat te daten.  

Het komende jaar bevat een 

goej pakske plezier, Jullie gaan 

moeten oppassen, maar op de 

goede manier! 

lin 

linde 
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Contactgegevens leiding 
 

Leidster Adres Nummer 

Amber Willekens Veenzijde 42a, Gierle 0495 26 32 46 
 

Cato Grootjans Merksplassebaan 115, Malle  0471 65 96 41 

Daphne 
Goossens 

Hagelkruis 26, Malle 0491 18 33 99 

Eveline Simons Talondreef 39, Malle 0476 71 86 65 

Kaat Anthonis Antwerpsesteenweg 57a, Malle 0477 09 79 74 

Kaat Brosens Merksplassebaan 69, Malle 0470 32 86 07 

Lien Van Dyck Sint-Lenaartsebaan 26, Malle  0470 32 86 14 

Lin De Vos Molendreef 8, Malle 0495 82 32 85 

Linde Willekens Sint-Lenaartsebaan 47, Malle 0496 39 37 21 

Lotte Van Dyck Sint-Lenaartsebaan 26, Malle 0487 38 79 44 

Lisse Peetres Azalealaan 53, Malle 0493 49 78 10 

Maud Goossens Hagelkruis 26, Malle 0491 18 25 70 

Myrthe De 
Winter 

Brandgravenweg 1, Rijkevorsel 0471 71 38 94 
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Oud-leiding 2018-2019 
 

Jammer genoeg hebben er ons dit jaar maar liefst 5 leidsters 

verlaten.           Na 2, 5, 6 en 7 jaar leiding geweest te zijn, 

verlaten Amber M., Lisse M., Lore, Marlies en Jasmien onze 

leidingsploeg. We vinden het enorm jammer, maar willen ze 

bedanken voor alle toffe jaren!! Merci!!!! 
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Nieuwe leiding 
 

Gelukkig verlaten er niet alleen leidsters onze groep, maar 

komen er ook twee nieuwe bij! Moge wij jullie voorstellen: 

Kaat en Lotte. Twee fantastische grieten, die jullie de komende 

jaren hopelijk zullen vermaken iedere zondag. Ze stellen 

zichzelf graag even voor:  

 

 

 

 

 

 
Kaat 

Lotte 
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Kaat Anthonis 
Naam: Kaat Anthonis 
Adres: Antwerpsesteenweg 57 A, 2390 Oostmalle  
Geboortedatum: 14/04/2002 
Kleur haar: donkerbruin  
Kleur ogen: donkerbruin 
Broers/zussen: 1 broer (Sil) 
School: Maris Stella Instituut 
leukste schoolvak: digitaal tekenen, LO 
Saaiste schoolvak: Aardrijkskunde 
Favoriete sport: Voetbal 
Favoriete serie: WTFock 
Lievelingskleur: rood 
Lievelingsdier: pandabeer 
Lekkerste eten: alle soorten pasta 
Hobby’s: voetbal, ksa en tennis 
Lievelingsspelletje: quiz, honkbal 
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Lotte Van Dyck 
Naam: Lotte Van Dyck 
Adres: Sint-Lenaartsebaan 26, 2390 Oostmalle  
Geboortedatum: 09/03/2002 
Kleur haar: lichtbruin  
Kleur ogen: blauw 
Broers/zussen: 2 zussen ( Lien en Diede) 1 broer (Kobe) 
School: Mariagaarde Instituut 
leukste schoolvak: LO 
Saaiste schoolvak: Frans 
Favoriete sport: Rugby 
Favoriete serie: 13 reasons why 
Lievelingskleur: blauw 
Lievelingsdier: cheetah 
Lekkerste eten: pizza 
Hobby’s:  rugby, ksa 
Lievelingsspelletje: honkbal, schuifmat 
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Wie doet wat? 
 

Leidster zijn houdt niet op na de zondag activiteit, er komt immers 

veel meer bij kijken, zo moet er iedere vrijdag vergaderd worden, 

moeten wij kamp- en weekendplaatsen regelen, tal van andere 

activiteiten organiseren, onze jaarlijkse fuif Red Night organiseren 

en nog veel andere dingen. Deze taken worden ieder jaar 

verdeeld onder alle leidsters, zodat we de werking van onze 

jeugdbeweging kunnen verzekeren.  

 

 

 

Notulisten Kaat A, Daphne en Lin 

Weekend en kampplaatsen Amber W, Eveline 

PVM Lotte 

Bedelbrieven Linde 

Tenten Amber, Myrthe,  

Daphne, Kaat B 

Brouwer Kaat A 

createam Lien en Lin 

Evenementen Lin en Daphne 

Red Night Daphne, Myrthe, Lin, Amber, 

Evelline 
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Vergaderingen Daphne  (en Lin) 

Financiën Myrthe 

Administratie Lisse P 

Aankopen Kaat B, Cato, Lotte 

Gemeente Maud 

Notelaar Maud 

Briefjes Linde 

Site Eveline 

Uniformen Eveline, Cato, Lotte 

Foeterke Lien, Lin, Kaat A 

Jeugdraad Lisse P, Amber, Eveline, Lin 

Bussen en verrassingsreis Linde 

Communicatie Daphne en Lin 
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Uniformen 
Onze jeugdbeweging wordt onder andere gekenmerkt door ons 
uniform. Natuurlijk is dit niet verplicht, maar toch een echte 
aanrader! wie wil er nu niet kunnen pronken met zo'n leuk KSA 
uniform? 
 

Waarom? 
 
Het zijn echte speelkleren die je op activiteiten kan aandoen zodat 
je niet steeds met  nieuwe, vuile kleren naar huis gaat. Bovendien 
is het uniform duidelijk herkenbaar, zo kunnen we makkelijk onze 
leden terugvinden op daguitstappen, dorpsspelen,... Het is 
natuurlijk ook een leuk zicht om overal de KSA- roodkapjes 
kleuren te zien. 
 

Wat? 
 
ons uniform bestaat uit een blauw 
T-shirt , een rood sjaaltje, een 
blauwe trui en voor de KSA een 
hemd.  
 

Wanneer kopen? 
 
De uniformen zijn te koop vanaf de 

fietsenrally (22 sept 2019). Dan is er 

ook de mogelijkheid uniformen aan 

te kopen en uitgebreid te passen. 

Uniformen kunnen besteld worden 

tot 6 oktber.  
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Onze wereldberoemde “KSA Oostmalle” 

donkerblauwe trui 

Ons rode sjaaltje 

Ons megavetcoolyoloswagformitastisch 
“KSA Oostmalle”  

lichtblauwe T-shirt Ons mega vet  

donkerblauw hemd 
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Elke groep heeft een eigen kreet. Deze kreten worden elke keer aan 
het begin van de activiteit uit volle borst  gezongen. Kijk snel welke 
kreet bij jouw groep hoort en leer deze alvast vanbuiten! 
 
Piepers 
Wij zijn piepers! Watte? Piepers! Wie? Gij en ikke! Watte?  
Piepers! Jjjeeeeuuuujjj!!! 
 
Kadees 
Kadees, speel je mee? Het is bij ons Oké! 
Kadees, speel je mee? Het is bij ons Oké! 
 
Brakkers 
Tsjikke Tsjakke Tsjikke Tsjakke HOI HOI HOI!!! 
Tsjikke Tsjakke Tsjikke Tsjakke HOI HOI HOI!!! 
Tsjikke HOI! Tsjakke HOI! 
Tsjikke Tsjakke Tsjikke Tsjakke HOI HOI HOI!!!  
 
Jimmers 
De Jimmers zijn de beste, tegen ons kan niemand oep. 
En als ze ons willen pesten, dan gooien we ze in de soep!  
 
Simmers 
Wij zijn de Simmers, wij doen het goed! 
Wij amuseren ons zo, als het 
moet wij maken, weel plezier 
en daarom zijn wij hier, wij 
zijn de Simmers, wij doen het 
goed!  

Liedjes en kreten 
 



28 
 

Kamp Opoeteren 
Na maanden uitkijken naar het KSA-Roodkapjes kamp was het in 

augustus eindelijk zo ver! De leidsters trokken er eerst op uit om 

een kijkje te nemen op de kampplaats en er alles in gereedheid te 

brengen voor de oudste leden, die op 12 augustus met lachende 

gezichten op de 417 sprongen richting Antwerpen om daar op het 

treintje te stappen. Na de treinrit en een flinke fietstocht tot in 

Opoeteren was kon het kamp officieel van start gaan. De 

weersvoorspelling van Frank en Sabine beloofde niet veel goeds, 

maar een klein buitje hier of daar kreeg ons zeker niet klein. We 

gingen op Jim-Sim activiteit en belandden in de bossen om te gaan 

klimmen en klauteren op een hoogteparcours. Na een 

adembenemende deadride en veel plezier keerden we terug naar 

de kampplaats om op 15 augustus onze Roodkapjes te ontvangen. 

De bezoekdag was er dan ook eentje van formaat. De leden 

trokken er meteen op uit om het terrein te verkennen, dat 

voorzien was van een heus bos van Natuurpunt met een 

speelbeek met bruggetjes doorheen het hele bos. Die dag 

kwamen de leden ook het kampthema te weten: 'Diep in de zee'.  

Met dagthema's zoals de mooiste vis van de zee, kapitein Iglo, 

Vaiana, de kleine zeemeermin en free Willy en nog vele meer. Er 

werden ongelofelijk veel toffe activiteiten gespeeld en tijdens de 

platte rust wisten we de leden bijna altijd te vinden in onze 

fameuze speelbeek, waar onder andere de oudste groep een dam 

had gebouwd. De KSA trok op tweedaagse.  De Jimmers richting 

Maastricht en onze Simmers namen de trein naar het Gentse. In 

tussentijd was er voor de Roodkapjes de dagtocht met als 

verrassings locatie Bokrijk!! Waar onze leden total-loss gingen in 

de mega speeltuin. Eenmaal terug op onze kampplaats vlogen de 
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dagen voorruit. Voor we het wisten was onze voorlaatste dag 

weeral aangebroken. Het was dan ook dringend tijd om onze 

dansschoenen aan te trekken want voor de Piepers en Kadees 

stond een kei vet coole pyjama fuif te wachten. Terwijl de 

Brakkers hun mooiste kleren mochten bovenhalen voor een echt 

galabal. Ook de Simmers zaten niet stil: zij waren zich in tussentijd 

mentaal aan het voorbereiden op 'nachtje door'. Voor we het 

wisten was het zo ver: de laatste kampdag stond voor de deur en 

het zou een knaller van formaat worden. Waaaaant de laatste dag 

= Kampvuur!!! Alle leden haalde alles uit de kast om het beste van 

zichzelf te kunnen laten zien tijdens onze spetterende kampvuur 

show. Er werd gedanst, toneelgespeeld en ook de grote 

HomoKSAlis-finale stond op het programma. Waarbij onze koks 

ons die avond verwende met zoete lekkernij. Warme wafels met 

duizend verschillende toppings om uit te kiezen: wat een feest! 

Jammer genoeg hebben we die avond niet alleen gefeest; het was 

spijtig genoeg ook tijd om afscheid te nemen van enkele 

fantastische leidsters. Tranen werden weggepinkt en zakdoeken 

vol gesnotterd. We konden dan ook gelukkig onze twee nieuwe 

leidsters met open armen ontvangen in onze leidingsploeg. Ons 

kamp was voorbij gevlogen en eens we weer thuis waren konden 

we opnieuw beginnen aftellen naar de start van het nieuwe KSA-

jaar dat nu gelukkig terug van start is gegaan! We kijken dan ook 

al enorm uit naar het kamp van 2020.  

 

 

 

Hierna volgen de groepsfoto’s van dit fantastische kamp: 
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Piepers 

 

Kadees 
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Brakkers 

Jimmers 
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Simmers 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat…  

- oud-leidster JVR bevallen is van een prachtige zoon: Arthur? 

- oud-leidster JVR zijn meter is? 

- er ons dit jaar 5 leidsters verlaten hebben? 

- er hierom op kamp heel wat traantjes gelaten zijn? 

- er gelukkig ook twee nieuwe leidsters ons team hebben 

aangevuld? 

- dit KA en LVD zijn? 

- MDW en MB een job hebben? 

- het kamp in Opoeteren fantastisch was? 

- we in totaal met 120 op kamp waren? 

- er veel koks waren die al deze buikjes vulden? 

- op 9 november onze jaarlijkse fuif 

Red Night plaatsvindt?  

- er jullie weer tal van leuke activiteiten 

staan te wachten dit jaar? 

- alle leidsters weer ontzettend veel zin 

hebben in het nieuwe jaar? 
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Spelletjes 
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Kleurplaat 
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Bij KSA ben je 

zondagnamiddag gerust, 

bij ons je hele leven! 
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Schrijf het op je buik 
 

Vrij 18/10      Dag van de jeugdbeweging 

Zo 6/10          Deadline uniformen  

                        bestellen!     

Zo 20/10        Deadline betalingen! 
                        (uniform,    inschrijvingen e.d.)                                

Zat 9/11         Red Night 

25-27/10        KSA-weekend 

14-16/2 Roodkapjesweekend 

Zo 1/12           Sint op bezoek 

Za 11/1           Filmavond1 

Zon 22/3        Brunch 

12-22/8          Kaaaammpppp!!! 

 

 
1 Verdere info volgt 
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Verantwoordelijke uitgevers: 
Lin, Lien en Kaat A. 

 

Met dank aan: 
Eveline, Kaat B., Lisse, Daphne, Myrthe, 

Lotte, Cato, Maud, Amber, Linde 


