
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIE KAPKE 
2018-2019 



Dag lieve Roodkapkes, mama’s en papa’s, 

 

Het kamp is helaas al enkele maanden voorbij, maar geen nood hier zijn we weer met 
ons eerste kapke! Dit is ons informatie kapke waarin je: uitleg over het kapke; 
voorstelling van de leidingsploeg en alle belangrijke data in terug vindt! Lezen en 
bijhouden is dus de boodschap! 

  

 

 

 

 

Om te beginnen: uitleg over het kapke 

Naast ons informatie kapke, krijgen alle leden om de 2 maanden een kapke met 
daarin alle informatie in over de planning van de komende maanden. De indeling van 
het kapke ziet er als volgt uit: 

• Het voorwoord: Hierin geven wij als hoofdleiding een korte inhoud over 
welke belangrijke dingen er voor die maanden gepland staan, als reminder. 
Het is zeker en vast aangeraden om dit grondig na te lezen. 

• Planning van de verschillende groepen: Na het voorwoord starten de groepen 
met de uitleg van hun planning. Dit wil zeggen dat er in vermeld staat 
wanneer het vergadering is en wat ze gaan doen en of je speciale dingen moet 
meebrengen. De planning van de groepen vind je per leeftijdscategorie terug, 
beginnend met de RO3123, dan de RO456 en tot slot de JIM. Iedere groep 
heeft zijn eigen jaarthema, na de startdag vraag je best aan de leiding van 
jouw dochter wat het jaarthema is.  

• Het slot: vergeet zeker ook niet het slot te lezen! Hier vind je nogmaals een 
telefoonlijst terug van de leiding, maar ook de brieven voor uitstappen en 
dergelijke. Dus vergeet zeker niet door te bladeren tot vanachter! 

 

➔ Wanneer je het kapke bent kwijtgeraakt, aarzel dan niet om eens een kijkje te 
nemen op de website! Hier vind je alle informatie vers van de pers terug! 

➔ www.ksaroodkapkeswaasmunster.be  
➔ Ook op facebook zijn we actief via de groep: “KSA de roodkapkes 

Waasmunster”; waar je foto’s en info kan vinden.  

 

 

Gelieve dit kapke dus zeker goed te bewaren want al 
onze belangrijke informatie vind je hierin terug! 

 

http://www.ksaroodkapkeswaasmunster.be/


Nu je dochter heeft kunnen proeven van wie we zijn en wat doen bij de KSA, kan je 

haar inschrijven! Het inschrijvingsgeld bedraagt 30€ en bevat: verzekeringen 
en alle kleine activiteiten doorheen het werkjaar. Deze dient overgeschreven te 
worden op ons rekeningnummer: BE20 0014 6636 4356, zo snel mogelijk na de 
startdag.  

De inschrijving is slechts compleet als alle gegevens in orde zijn. Deze gegevens zijn 
op startdag opgevraagd, maar kunnen ook nadien nog worden doorgemaild naar: 
hoofdleiding@ksaroodkapkeswaasmunster.be met volgende gegevens: 

• Naam + voornaam 
• Adres 
• Geboortedatum 
• Telefoonnummer van een/beide ouders 
• Mailadres 

Eens dit in orde is kan je op 14 oktober 2017 je uniform aankopen tussen 19u-
21u aan het lokaal. Blijf gerust dan nog even plakken op ons Roodkapkes Café.  

Heb je graag toch al eerder je uniform, kan je dit altijd online bestellen via: 
https://www.ksa.be/winkel 

Ons uniform bestaat uit een blauw hemd en een rood sjaaltje. Dit is verplicht, zodat 
wanneer we op uitstap gaan alle Roodkapkes herkennen.  
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Hopelijk hebben jullie genoten van onze spetterende startdag en jullie goed 
geamuseerd!  Als Roodkapke maken we natuurlijk alleen maar plezier met al onze 
nieuwe en oude vriendjes! Maar jullie hebben ook mogen kennismaken met jullie 
nieuwe leiding! Natuurlijk zijn onze mama’s en papa’s ook benieuwd naar wie dit zijn! 

Daarom hier een korte voorstelling van de nieuwe leidingsploeg: 

 

De hoofdleiding: 

Ook dit jaar zorgen wij, Siska en Sylvie, ervoor dat wij de Roodkapkes leiden naar de 
tofste oorden en coolste avonturen! Dit doen we door onze leiding bij te staan als 
steunpilaar en samen met onze losse leden activiteiten te organiseren waar onze 
leden, ouders en sympathisanten kunnen genieten van TOP sfeer en plezier! 
Daarnaast zorgen we ervoor dat alles achter de schermen vlotjes verloopt zodat de 
leden er een geweldig jaar kunnen beleven! Heb je vragen over iets, mag je ons altijd 
contacteren via: hoofdleiding@ksaroodkapkeswaasmunster.be 

 

 

  



Leiding RO3123: 

 Hey! 

Mijn naam is Lien en dit jaar geef ik mijn 3de jaar leiding aan 

RO3123! De kindjes zullen mij al een beetje kennen want vorig 

jaar was ik ook hun leiding. Ik ben 19 jaar & ik zit al 14 jaar in 

de KSA. Ik speel dus al heel lang superleuke spelletjes en dat 

gaan we dit jaar opnieuw doen! Ik studeer kiné en gaan nu 

naar mijn 2de bachelor. Buiten de KSA speel ik toneel en in de 

zomer ben ik moni op het speelplein. Ik hoop dat jullie even 

enthousiast zijn als ik want dan wordt het zeker een superjaar! 

Hopelijk zien we elkaar nog veel! 

Dikke kus 

 

 

Dag meisjes! 

Ik ben Caitlyn, ik ben 16 jaar oud en geef dit jaar mijn eerste 

jaar leiding en ik heb er super veel zin in! Ik zit al 10 jaar bij de 

KSA en heb al zoveel leuke dingen gedaan! Ik ga samen met Lien 

ervoor zorgen dat ook jullie super veel leuke dingen doen, dus 

bereidt jullie maar voor op  een fantastische tijd!  Hopelijk zie ik 

jullie snel! xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leiding RO345: 

 

 

 

 

 

  

 

Dag lieve Ro456’ertjes!  

 

Mijn naam is Finley en ben 19 jaar oud. Ik start 

aan mijn 14de jaar in de KSA en aan mijn 3de 

jaar als leiding.  

 

Leiding geven doet ik met heel mijn hart en 

kijk er super hard naar uit om dit jaar de 

leiding te zijn van de RO456! ☺ Ik kan jullie 

alvast beloven dat het een jaar gaat worden 

om niet snel te vergeten!  

 

Vele groetjes! xxx 

 

 

V 

 

 

 Dag lieve roodkapjes 

 

Ik ben Heleen en ik zit nu al 12 jaar in de 

KSA. Dit is mijn tweede jaar dat ik leiding 

geef en net zoals vorig jaar heb ik er heel 

veel zin in. 

Ik kijk er naar uit om terug elke 

vergadering jullie leiding te zijn. Hopelijk 

maken we er net als vorig jaar weer een 

super jaar van. Ik ben er zeker van dat dat 

wel zal lukken! 

 

Tot dan! x 

 

 



 

Leiding JIM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo liefste KSA’ertjes, 

Ik ben Jetse en geef dit jaar terug aan de JIM 

leiding! Joepiee!! :) 

Ik zit al 16jaar in de KSA en geef nu mijn 5de jaar 

leiding met nog altijd evenveel enthousiasme en 

plezier! Ik wil er samen met jullie een geweldig 

jaar van maken om nooit te vergeten!! ik heb er 

al zin in, hopelijk jullie ook?? Dikke kus! x 

 

Hey meisjes!  

Ik ben Lore en zit al 11 jaar in de KSA waarvan 

dit jaar mijn tweede jaar als leiding! Vorig jaar 

heb ik leiding gegeven aan de RO312 dus ik vind 

het super spannend om dit jaar bij de JIMMERS 

te staan! Ik kijk er al naar uit om van dit jaar een 

jaar vol herinneren te maken! Hopelijk zie ik 

jullie op startdag! Vele knuffels!! 

 

 



 

 

 

Voordat we verder gaan met de verdere informatie, volgt er hier nog een 
contactlijst van de volledige leidingsploeg: 

Contactgegevens van de leiding: 

 

RO 3123: 

Lien Seghers – 0470 83 70 81 
Caitlyn Crew – 0468 18 71 28 

 
 

RO 456: 

Finley De Schepper – 0470 05 32 98 
Heleen Baert – 0468 16 60 09 

 
 

JIM: 

Jetse Van Houte – 0474 33 23 09 
Lore Hofman – 0473 60 97 74 

 
Hoofdleiding: 

Siska Van Houte – 0479 73 23 56 
Sylvie Anné – 0476 75 72 18 

Mail: hoofdleiding@ksaroodkapkeswaasmunster.be 
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En dan nu volgt er de allerbelangrijkste informatie! In ons werkjaar organiseren wij 
enkele evenementen, waarop onze Roodkapkes en/of jullie als ouders zeker op 
welkom zijn! Op sommige evenementen zijn de Roodkapkes verplicht, op andere niet. 
Specifieke informatie over deze evenementen lees je in het kapke van de maand 
waarin het event doorgaat!  

Lees dus zeker goed alle belangrijke data van ons werkjaar: 
 

1 september 2018: STARTDAG!  
Van 10u – 17u: startdag; vanaf 17u: openingsreceptie! 
 

29 september 2018: ROODKAPKES CAFé + verkoopskoffer 
Zoals ieder jaar kunnen jullie gezellig een biertje/wijntje  
komen drinken op onze lokalen! Vanaf 19uu00 opent onze bar  
met heerlijke biertjes en versnaperingen. De bar sluit wanneer 
de laatste vertrekt!  
Tussen 17u00 – 19u00: staat onze verkoopskoffer open en kunnen jullie het uniform 
en enkele extra’s aankopen zodat jullie dochter een echt Roodkapke is!  
 

19 oktober 2018: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! 
Vandaag wordt iedereen die in de jeugdbeweging zit gevierd! Ga in je KSA-uniform 
naar school en laat zien dat wij de tofste vereniging zijn!  
 

10 november 2018: WAFELBAK! 
Hierbij gaan wij verse wafels verkopen over heel Waasmunster! Alle kindjes vanaf 
het 1ste leerjaar worden verwacht mee te helpen aan deze verkoop ten voordele van 
ons kamp! Alle kindjes worden aan hun verkoopspost verwacht om 13u en als alles is 
uitverkocht kunnen zij weer worden opgehaald (dit is meestal rond +/- 16u).  
 

1 december 2018: SINTERKLAASFEEST! 
De Sint komt naar Waasmunster om onze brave Roodkapkes te bezoeken! Enkel voor 
alle kindjes van de RO 3123 en RO 456.  
 

22 december 2018: KERSTFEESTJE! 
Rinkelende bellen, kinderen vertellen van de lieve Kerstman met z’n slee! Oja ook de 
Kerstman komt langs en die heeft iets leuks mee voor ALLE brave Roodkapkes! Van 
14u00 – 17u00! 
 
 
 
 
 



23 februari 2019: BACK IN TIME! 
Onze jaarlijkse +18 fuif met de beste hits uit de ’70-’80-’90! Deze is speciaal voor alle 
mama’s en papa’s en iedereen die ouder is dan 18 jaar! Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
alle leiding! DANSEN DANSEN DANSEN!! 
 

30 maart 2019: OUDERAVOND! 
Op deze avond geven zowel de leiding als de leden het beste van zichzelf in een 
spetterende show! Om te beginnen starten we met een heerlijke BBQ en eindigen we 
met een fantastisch toneel en prachtige dansjes van de leden! Generale repetitie om 
13u – 16u en BBQ vanaf 18u – …  
 
27 april 2019: GROEPSDAG! 
Om het werkjaar af te sluiten gaan we met alle Roodkapkes erop uit! Naar waar is 
nog een grote verrassing, maar de voorbije jaren zijn we al naar Sealife, Pairi Daiza 
en Plopsaland geweest! Dus wie weet waar we dit jaar naar toe gaan!  
 
 

2 juli 2019 – 10 juli 2019: KAMP! 
Zoals ieder jaar gaan wij van 2 – 10 juli op kamp. De kleinsten (RO 3123) kunnen 
opteren voor een half kamp (6 juli – 10 juli). Het kamp staat voor: oneindig veel 
plezier; kampdansen; liedjes zingen; avonturen beleven; in tenten slapen (gebouw 
voor de kleinsten); kampvuur en zo veel meer!  
 
 
 
 
 

➔ Lees zeker het kapke goed na! Want voor sommige van deze 
evenementen dien je op voorhand je dochter in te schrijven via de 
website!  


