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Voorwoord hoofdleidsters
Liefste KSA-ers,
Beste ouders,
Het eerste semester is alweer voorbij gevlogen! Ondanks deze bijzondere periode,
hebben we er toch het beste van gemaakt! Het was een semester dat we niet snel
zullen vergeten. Heel wat activiteiten werden online-activiteiten, evenementen werden
afgelast of coronaproof gemaakt,… Kortom, het was een periode die heel wat
onzekerheden en vragen met zich meebracht. Gelukkig hebben we ons toch goed
kunnen amuseren!
Dit jaar telt KSA Oostkapjes weer heel wat stoere meiden die niet bang zijn om zich
vuil te maken en er volledig voor te gaan. De 6 kapoenen, 31 sloebers, 36 stoeiers, 22
rakkers, 39 jimmers en 17 simmers hebben zich weer iedere week gesmeten! Gelukkig
zijn we dan ook met 35 leiding en 4 aspiranten om dit allemaal in goede banen te
leiden! Een dikke merci!
Van september tot december hebben we ons elke zaterdag goed geamuseerd! We
speelden in het bos of op het plein, gingen Oostkamp onveilig maken, lieten onze
kookkunsten zien, toonden onze talenten, speelden online spelletjes,… Als kers op de
taart kwam de Sint en zijn pieten dan ook nog eens langs! En gelukkig, ook dit jaar
waren we allemaal braaf, toch?
Nu het eerste semester erop zit, kijken we vol spanning naar het tweede semester. Er
staan weer heel wat leuke dingen op de planning. Helaas heeft de leiding in januari
examens waardoor we wat later van start gaan. Een kalender met de precieze data is
te vinden in dit krantje. De kalender kan je ook altijd raadplegen via onze site!
Zoals altijd is het tweede semester ook goed gevuld. Zo maken we op 13 maart weer
de straten van Oostkamp onveilig met onze financiële actie. Dit jaar kozen we eens
voor een ander concept! 24 april volgt onze kleurrijke Colorrun om daarna op 8 mei op
daguitstap te gaan! En of we er al zin in hebben!
Last but not least: ook dit jaar gaan we weer op kamp! De kapoenen, sloebers, stoeiers
en rakkers gaan van 3 – 9 juli 2021 op kamp naar de Hoge Duin in Nieuwpoort. De
Jim en Sim gaan van 5 – 14 juli 2021 op tentenkamp naar Remagne in Wallonië
(Luxemburg). Zet deze data dus zeker al in je agenda!
Als laatste willen we jullie het allerbeste wensen voor het komende jaar en tot op de
eerste activiteit van 2021! De leiding kijkt er alvast er naar uit!
Vele groetjes
Fleur Moenaert & Emily Jonckheere
Hoofdleiding KSA Oostkapjes
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Praktische informatie
Wie zijn we?
KSA Oostkapjes, ook wel bekend als ‘De roodkapjes’, is één van de vele
jeugdbewegingen in Oostkamp. Wij zijn een groep met ongeveer 170 leden en 35
enthousiaste leidsters. Alle meisjes vanaf het derde kleuter tot en met het vijfde
middelbaar zijn bij ons van harte welkom! Voor spel, enthousiasme en een toffe groep
meiden moet je bij ons zijn!

Activiteiten
De activiteiten vinden plaats op de terreinen rond ons lokaal (domein De Valkaart).
Voor de Jimsim gaan de activiteiten telkens door van 17.00u tot 20.00u op
zaterdagavond. Iedere week staat opnieuw een toffe, verassende activiteit gepland!
Tussendoor wordt er steeds iets kleins voorzien om te knabbelen en te drinken. Een
kalender met de komende activiteiten vind je terug in dit krantje. De kalender is ook
terug te vinden op onze site.

Medische fiche
De medische fiche wordt in het begin van ieder jaar ingevuld door de ouders. Dit is
heel belangrijk! Zo kunnen we altijd juist reageren indien er iets zou gebeuren en zijn
we ook op de hoogte van allergische reacties, medicatie die moet genomen worden,
eventuele problemen,...
Dit is bij iedere jimsimmer reeds in orde gebracht. Gelieve adreswijzigingen, nieuwe
allergieën, … door te geven via mail: ksaoostkapjes@hotmail.com.
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Uniform
We vragen om op elke activiteit het verplichte lichtblauwe sjaaltje te dragen!
Wie zijn sjaaltje niet draagt, kan zich aan een kleine tegenprestatie verwachten. Een
gewaarschuwd vrouw is er twee waard
. Je kunt ook een KSA-Oostkapjes schildje
verkrijgen. Deze kan op het sjaaltje genaaid worden samen met de kampaandenkens.
Daarnaast verkopen we ook onze t-shirts en sweaters (deze zijn niet verplicht). Er is
ook een mogelijkheid om het sjaaltje, de t-shirt of pull te bedrukken met je naam op!
Een volledig overzicht van het uniform en andere leuke KSA-gadgets kan je op onze
site terugvinden (www.ksaoostkapjes.be), en bij onze uniform-verantwoordelijken
(Marthe A. en Nel). Het uniform kan steeds aangekocht worden via onze website.

De voordelen van een uniform:
✓
✓
✓
✓
✓

veiligheid op straat (zichtbaarheid)
goed herkenbaar voor leidsters
niemand wordt buitengesloten op basis van kledij
het zijn kleren die altijd vuil mogen worden
het is goed voor het groepsgevoel

Moedig jullie dochter dus zeker aan om het uniform te dragen. Zorg ervoor dat
ze steeds naar de activiteit komen met minstens hun sjaaltje aan!
Tip: zorg dat het uniform genaamtekend is!
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Digitaal
Dit jaar hebben we onze website www.ksaoostkapjes.be in een nieuw jasje
gestoken! Er is heel wat te ontdekken… Neem zeker eens een kijkje! Je vindt er onder
andere informatie over onze werking, contactgegevens, attesten voor de
terugvordering van de mutualiteit, kampboekjes, inschrijvingen, foto’s, het uniform,
kalenders voor de activiteiten,…
Daarnaast houden we jullie graag op de hoogte via onze maandelijkse nieuwsbrief.
Via deze nieuwsbrief geven we jullie één keer per maand een overzicht van de
afgelopen activiteiten en aankomende activiteiten. We plaatsen er leuke foto’s in en
helpen jullie onthouden aan belangrijke deadlines. Ontvang jij de nieuwsbrief nog niet?
Stuur gerust een mailtje naar ksaoostkapjes@hotmail.com en we plaatsen je emailadres in ons adressenbestand.
Ook zijn wij actief op sociale media. Al jaren onderhouden wij onze facebookpagina
onder de naam ‘KSA Oostkapjes’ en kun je ons volgen op instagram onder de naam
‘ksaoostkapjes’. Hier plaatsen we af en toe leuke foto’s van afgelopen activiteiten.
Zeker de moeite om eens een kijkje te nemen! Sinds kort hebben we ook een
WhatsApp groepje per tak aangemaakt. Via deze groep kan snel informatie gedeeld
worden over wijzigende coronamaatregelen, activiteiten, evenementen,… Indien u nog
geen lid bent van deze groep, stuur gerust een mailtje naar
ksaoostkapjes@hotmail.com.
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Belangrijke data
Momenteel gaan we er van uit dat zo goed als alle activiteiten kunnen doorgaan. Maar
natuurlijk kan dit nog altijd wijzigen door de veranderende coronamaatregelen. We
houden jullie zeker en vast op de hoogte hiervan. Maar neem toch alvast jullie agenda
erbij en noteer deze belangrijke data erin!

Start activiteitein
Op 23 januari voor de rkj en op 30 januari voor de jimsim is het eindelijk de eerste
activiteit van 2021! Aangezien jullie leiding druk moest studeren hebben jullie ons een
tijd moeten missen, maar we gaan er weer vollebak voor!
Vriendinnetjesdag
Op 23 februari is het vriendinnetjesdag! Neem gerust al jullie vriendinnen, zusjes,
nichtjes,… mee die eens willen proeven van de KSA! Hoe meer zielen hoe meer
vreugd!
Jimweekend
Het jimweekend is een initiatief van onze koepel (KSA West) dat om de twee jaar
doorgaat. Samen met jimmers uit verschillende KSA’s vanuit heel West-Vlaanderen
trekken jullie er op uit naar de Bosgeus. Dit weekend is zonder jullie geliefde leiding,
maar daarom niet minder leuk! Het jimweekend gaat door van 19 tot 21 februari. Meer
info volgt nog, maar zet deze datum alvast in jullie agenda!
Financiële actie
Op 13 maart is er naar jaarlijkse traditie onze financiële actie! Begin dus maar al jullie
verkoopskills in te oefenen!
Quiz
Op vrijdagavond 19 maart organiseren we een quiz voor iedereen die wilt deelnemen.
De opbrengst zullen we gebruiken om een onvergetelijk feestweekend te organiseren
voor ons 60-jarige bestaan (zie verder).
Joepie 29
13 april t.e.m. 16 april 2021 gaat Joepie 29 door. De Joepie is een 4-daagse
wandeltocht van 100km voor alle simmers. “WAT, 100km?” denken jullie nu
misschien, maar laat je hierdoor niet afschrikken! Joepie is natuurlijk altijd een beetje
afzien, maar daarnaast is het ook een geweldige ervaring waarin grenzen verlegd
worden, het groepsgevoel beter dan ooit is en onvergetelijke herrinneringen gemaakt
worden. Joepie is een echte must voor alle echte KSA-ers, zoals jullie.
Er wordt nog een infomoment voorzien met meer uitleg, voor jullie je moeten
inschrijven.
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Colorrun
Op 24 april is het weer zo ver: onze colorrun! Hoe deze er dit jaar zal uitzien
met de corona-maatregelen is nog niet volledig duidelijk, maar dat het een
mega toffe en kleurrijke dag zal worden staat al vast!
Daguitstap
Met de jimsim gaan we niet naar een pretpark, maar kunnen jullie al raden wat we wel
als daguitstap zullen doen? Eén tip kunnen we al geven: het wordt een dag vol
avontuur! Deze uitstap gaat door op 8 mei. Meer info volgt!
Tentenkamp
Het tentenkamp gaat dit jaar door van 5 t.e.m. 14 juli. Kamp is telkens weer hét
hoogtepunt van het jaar, zorg dus dat je dit zeker niet mist! Dit jaar gaan we op kamp
naar Remagne, een dorp in de provincie Luxemburg. De weide is al geinspecteerd en
goedgekeurd, dus hopelijk kunnen jullie allemaal mee!
Feestweekend
Volgend jaar bestaat onze KSA (/VKSJ) 60 jaar, een gelegenheid die we niet zomaar
kunnen laten voorbij gaan natuurlijk! 24, 25 en 26 september 2021 zullen we dus een
heel weekend lang onze KSA vieren tijdens een heus feestweekend. Er zal vanalles
te doen zijn, voor elk wat wils. Houdt deze datum dus zeker vrij, want het wordt
onvergetelijk!
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Nieuwjaarswens
Liefste Oostkapjes,
Nu 2020 op z'n einde loopt, wensen wij jullie een warme kerst en frisse start van het nieuwe jaar.
We wensen voor ons allemaal een jaar vol samen zijn,
Met mooie momenten en gelukskes groot of klein.
We wensen jullie vriendschap, liefde, gezondheid en al het goed,
En een schouder om op te huilen als dat eens moet.
Tenslotte wensen we een fantastisch KSA-jaar,
Maar met ons niet te stoppen enthousiasme komt dat zeker voor mekaar!
Dikke zoenen van jullie leiding,
Marthe V, Luka, Marie-Julie, Kaylee, Marthe A, Fleur M, Telma, Amelien, Bo, Kyana, Jana, Noa, Nele, Lore, Manon, Emma,
Amber, Justine, Cato DS, Benthe, Rhune, Julie, Lynn, Nel, Emily, Fleur D, Rune, Elizabeth, Luca, Aurélie, Cato M en Linde
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Wist je dat…
… we dit jaar met 39 jimmers en 17 simmers zijn? Hallelujah, dat is een
record!
… er nog van niemand een bloembol is uitgekomen? :o
… de jim de online escape room gewonnen heeft! Phahaha sorry sim maar de
jim is gewoon beter ;)
… de sim ECHT wel de beste is?!
… de leiding jullie super hard mist? WE LOVE JULLIE <3 <3 <3 (stomme
corona!!!!)
… alle jimsimleidsters examens hebben in januari (kaarsjes branden voor ons
mag

)

… er tijdens de hele online escape room iemand onder Fien L. haar bureau
zat?
... iedereen super competitief was tijdens het spel Among us?
… er een dwergkonijn (eerder een reuze groot konijn) deelnam aan de online
escape room?
… iedere leiding zijn kooktalenten heeft laten zien in een filmpje?
… leidster Emily Linde haar recept uitprobeerde maar dat het mislukt is en
niemand van haar gezin er van wou proeven? Ocharme 
… leidster Cato al geen chocolade kan smelten?
… jullie nog steeds onze receptjes mogen uitproberen en foto’s/filmpjes
doorsturen?
… leidster Aurélie suckt? Mopje Aurélie love youuuuu xxx
… leidster Linde haar bijnaam loze linda is?
… leidster Luca de zus is van leidster Cato, maar dat ze samen aan de sim
leiding geven?
… leidster Betty niet Betty in het echt noemt? Maar eigenlijk Elizabeth? Maar
dat iedereen haar toch Betty noemt?
... leidster Rune een hilarische lach heeft? En dat ze telkens bijna sterft omdat
ze geen adem krijgt? En dat je spontaan moet meelachen?
… leidster Fleur echt tiktok famous is?
… leidster Nel al grijze haren krijgt door jullie geaag? Mopje ;)
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… de jimmers gewonnen zijn bij de wandeltocht in Moerbrugge? Goed
bezig jimmers!
… er een website is over alle planten stories van de leiding?
… die website niet super regelmatig upgedate wordt omdat wij daar geen
helden in zijn? Maar we doen ons best!
… jullie echte danstalentjes zijn en dat online just dance super kei vet cool is?
… dat yoga van Ingeborg ons echt tot rust heeft gebracht?
… Kächelwinckel Peëters een super cool liedje is?
… Kächelwinckel Peëters op nr. 2 stond in Betty haar spotify wrapped?
… Lore een frou frou heeft laten knippen op kamp?
… we na Lore niemand nog een frou frou hebben laten knippen zonder
toestemming van ouders?
… als corona dat toelaat, we misschien nog een weekend plannen in het
tweede semester? Maar we kunnen helaas niets beloven, dus niet boos zijn
als het niet uitkomt!
… we super excited zijn om voor de eerste keer op tentenkamp te gaan naar
de Ardennen?
… lookbrood zonder L ook brood is?
… onze favoriete chocoladebar in Gent de Mayana’s is? Zeker eens naartoe
gaan als je in de buurt bent!
… Cato uit de jim meedoet aan de Junior Bake Off? Zeker allemaal kijken en
supporteren!!
… de meesten onder jullie echt niet mooi kunnen zingen? Dat werd pijnlijk
duidelijk op de online sint-activiteit.
… we nog super coole activiteiten gepland hebben voor het 2e semester?
Hopelijk gooit corona geen roet in het eten deze keer!
… wij al lang weten wat het kampthema wordt dit jaar? Maar we verklappen
nog niets!
… we jullie echt echt missen?
… we dat al gezegd hadden, maar het is omdat het echt waar is!
… een paar leiding grote fan zijn van The Office! Kunnen jullie raden wie? Er
zijn ook enkele Friends-fans
… de weetje op zijn?
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Sfeerbeeldjes
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