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Voorwoord 

Beste ouders, 

Lieve KSA’ertjes, 

 

De zomervakantie is alweer verleden tijd, gedaan dus met het lekker lang uitslapen en de hele 

dag spelen met vrienden uit je bubbel. Maar niet getreurd: september betekent niet alleen het 

begin van een nieuw schooljaar maar ook het begin van het NIEUWE KSA-jaar! 

Natuurlijk weten we nog niet hoe dit werkjaar zal verlopen, maar we hopen op vele 

zaterdagnamiddagen met een hele hoop plezier, een mega tof weekend, een super-avontuurlijk 

kamp, enzovoort!  

 

Ieder nieuw jaar begint natuurlijk ook met nieuwe leiding en de leiders en leidsters die na hun 

jarenlange inzet voor KSA hun leidingssjaaltje met spijt aan de haak hangen. Bedankt: Sophie en 

Berten. Met trots kunnen we in dit boekje ook onze nieuwe leiders en leidsters voorstellen die 

aan het begin staan van een prachtige KSA-carrière. Welkom: Evi, Fien, Mila, Robbert, Thor, Eline 

en Lotte! 

 

Wij, de bondsleiders, kijken natuurlijk vol verwachting uit naar de start van het nieuwe werkjaar. 

Om de communicatie met ons te vergemakkelijken hebben we een gemeenschappelijk e-

mailadres  waar jullie ons steeds kunnen bereiken met vragen of opmerkingen over KSA: 

bondsleider.ksarunkst@gmail.com 

 

In dit startboekje vindt u een woordje uitleg over wat KSA precies inhoudt, de kalender (onder 

voorbehoud) en de contactgegevens van de leiding. Wij hopen dat dit jaar even spetterend zal zijn 

zoals de vorige jaren en de leiding kijkt er naar uit om jullie, deugnieten, met zoveel mogelijk en 

zo vaak mogelijk een geweldige zaterdagmiddag te bezorgen! 

 

 

Tot binnenkort, 

 

 

Eva Bemelmans en Ianthe Goossens, Bondsleiders. 
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Jaarthema 

Spelenderwijs krijgen kinderen en jongeren de kans om zich te ontplooien bij KSA. Mede door 
interactie en samenwerking met anderen leren ze over zichzelf en over de wereld rondom hen. 
Als KSA’er ga je elke uitdaging spelenderwijs aan. Daar bovenop hebben de kinderen en jongeren 
bij KSA massa’s plezier.   

Spelen was vorig jaar meer dan ooit een uitdaging. KSA-leiding toonde veel flexibiliteit en 
creativiteit. Ze pasten zich aan naar het online kader waarin gespeeld moest worden. Daar was 
en is er enkel maar sterke bewondering voor en ook dit jaar zal hun creativiteit blijven floreren 
zowel online als offline. Als KSA zetten we opnieuw het buitenspelen extra in de verf. Want waar 
kunnen we ons beter uitleven dan buiten?    

Verder staat bij KSA leeftijdsgericht werken centraal en dat is best wel uniek. De 
leeftijdsgebonden aanpak weerspiegelt de verscheidenheid aan activiteiten. Door onze groepen 
leeftijdsgericht te organiseren krijgen alle kinderen en jongeren spelletjes, uitdagingen en 
begeleiding op maat. Van het fantasievol spelen voor de kleintjes tot het uitdagend spel voor de 
ouderen. Voor elk is er wat wils bij KSA.  

Spelen is ook vertellen over ridders en prinsessen en dromen over piraten en rovers. Met een 
sterk verhalend kader dat jong en oud tijdloos prikkelt, ontpopt elke activiteit zich tot een 
grenzeloze fantasiewereld. Samen worden de zotste dingen ontdekt en gekste monsters verslaan.  

Daarnaast worden er verschillende waarden en normen meegegeven tijdens het spelen. Eén van 
de belangrijkste waarden is respect. Respect voor het spel, de spelregels en de spelmakers. 
Respect voor jezelf, de anderen en de omgeving. KSA’ers zijn zich bewust van de omgeving waarin 
ze spelen en tonen daarvoor te allen tijde respect. 

  
Als laatste benadrukt KSA dat spelen een basisrecht is voor elk kind. Het recht op échte vrije tijd 
en de daarbij horende speelruimte. KSA biedt die speelruimte en de nodige omkadering aan heel 
wat kinderen of jongeren over heel Vlaanderen. Er wordt rekening gehouden met de draagkracht 
van elke groep om optimaal spelplezier te garanderen. Zo creëren we bij KSA een plek voor 
iedereen om te spelen.  

Laat het duidelijk zijn dat spelen echt dé troef is van KSA!  
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Wat is KSA Runkst? 

Wij zijn een jeugdbeweging die openstaat voor ALLE kinderen vanaf 6 jaar. De klemtoon ligt op 
het zichzelf leren ontwikkelen van het kind en het leren functioneren binnen een groep, dit alles 
zonder enige druk op prestatie. Kortom, zich onbekommerd kunnen amuseren met 
leeftijdsgenootjes. Om hiervoor te zorgen staan iedere week 16 leiders en leidsters vol 
enthousiasme paraat. Binnen KSA Runkst is er een opsplitsing tussen kinderen in het lager 
onderwijs (-12) en het middelbaar (+12). De activiteit voor de -12 start om 13u30 met de formatie 
en eindigt om 16u00. De +12 start om 16u30 met hun formatie en stopt om 19u00. Voor verdere 
informatie in verband met KSA Runkst kan u altijd terecht bij de bondsleiders of de leiders van 
de desbetreffende leeftijdscategorie! 

Praktisch:  
 
Wat? 
Spel, vriendschap & avontuur!  
 
Waar? 
Lokalen achter OC Runkst, Runkstersteenweg 149, 3500 Hasselt  
 
Wanneer? 
Elke zaterdag vanaf 4 september tot eind mei (indien er geen activiteit is  
wordt dit tijdig meegedeeld op de site of per briefje)  
 
Hoe laat? 
-12 groepen: 13u30-16u00 / +12 groepen: 16u30-19u00   
 
Lidgeld? 
55 euro per kind (verzekering, drankje, materiaal, ...)  
 
Ten laatste storten op: 
2 oktober 2021 op het volgende rekeningnummer: BE53 7360 7773 4753 

➔ vermelding: naam kind + groep  
 
Uniform? Een uniform is verplicht. (Pull of T-shirt + sjaaltje)  

➔ Pull = 25 euro  
➔ T-Shirt = 13 euro  
➔ Sjaaltje = 3 euro 

 
 
LET OP: Pas vanaf het moment dat wij de fiches EN het lidgeld hebben ontvangen is je kind  
verzekerd bij KSA Nationaal. 
 

Contact 
 
www.ksarunkst.be / ksarunkst@gmail.com  
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Historiek KSA Runkst 

Onze overkoepelende beweging heeft een bewogen en vrij ingewikkelde geschiedenis met dan 
nog eens meerdere wortels. 

De huidige KSA is ontstaan uit twee jeugdbewegingen: KSA (jongens) en VKSJ (meisjes). 

Bij de fusie van september 1977 werd de gezamenlijke naam KSA-VKSJ en later KSJ-KSA-VKSJ of 
gewoon KSJ. Plaatselijk had je zowel KSA-, VKSJ-, KSJ- als Roodkapjesgroepen. De veelheid 
aan namen zorgde voor verwarring en de fusienaam KSJ-KSA-VKSJ bekte niet. Daarom heten 
bijna alle 271 plaatselijke groepen sinds 1 september 2015 gewoon KSA. 

KSA en VKSJ hebben per provincie een eigen geschiedenis.  

KSA is tussen 1928 en 1933 in elke provincie ("gouw") apart ontstaan met een eigen stichter en 
traditie. Karel Dubois is bv. niet de stichter van KSA, maar van de KSA in West-Vlaanderen. Pas 
vanaf 1943 zijn die gouwsecretariaten (Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost- en West-
Vlaanderen) officieel gaan samenwerken in de federatie KSA Jong-Vlaanderen, maar ze bleven 
relatief zelfstandig. Wel hebben ze dezelfde twee wortels: die van de Katholieke Actie en die 
van de Vlaamse Beweging. Die laatste betreft het AKVS of Algemeen Katholiek Vlaams 
Studentenverbond. Onze oudste KSA-groepen waren daar al bij aangesloten nog voor van KSA 
sprake was. Dit verklaart waarom zij een eeuwfeest kunnen vieren terwijl KSA en VKSJ jonger 
zijn. KSA organiseerde zich in collegebonden en vakantiebonden. Vanaf de jaren zestig ging KSA 
meer parochiegericht werken. 

VKSJ is in 1929 in alle bisdommen opgericht, aanvankelijk voor meisjes uit de pensionaten. 
VKSJ had dus vooral 'afdelingen' in de meisjesscholen. In 1942 werd als voor de meisjes uit de 
basisschool de snel bloeiende Roodkapjes opgericht. Pas vanaf de jaren '60 richtten VKSJ en de 
Roodkapjes veel nieuwe afdelingen in de parochies op, los van de scholen. De vier 'diocesen' 
(VKSJ Antwerpen-Mechelen, VKSJ Limburg, VKSJ Oost-Vlaanderen en VKSJ West) werkten 
nationaal gericht dan KSA, maar hadden elk een eigen secretariaat. Wie wil teruggaan tot de 
vooroorlogse geschiedenis van VKSJ houdt best rekening met de idee van Katholieke Actie 
(KA) waaruit de meisjesbeweging is ontstaan. De boekjes, de vlaggen en de stijl ademen die 
geest volledig uit.  
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Toekomst KSA Runkst 

Corona 

Het vorig KSA-jaar begonnen we met veel twijfels: Aan welke maatregelen moeten we ons 
houden? Hoe zit het met de pastadag? En het kamp? Om de zoveel weken kregen we nieuwe 
richtlijnen vanuit de overheid en waren we genoodzaakt ons aan te passen en daardoor ook 
enkele evenementen te laten vallen. We hopen allemaal dat het dit jaar anders zal zijn. Dat er 
meer mogelijk en toegestaan wordt. Dat we weer meer met onze leden kunnen ravotten. We 
zullen moeten wachten op wat de toekomst brengt om met zekerheid deze activiteiten te kunnen 
plannen. De kalender in dit boekje is dan ook onder voorbehoud. Uiteraard hopen we dat er zo 
veel mogelijk activiteiten kunnen doorgaan op een gezonde en veilige manier. Wij volgen 
voorlopig de richtlijnen op die we vanuit KSA Nationaal krijgen en zullen jullie zeker op de hoogte 
houden van verdere ontwikkelingen via de site, e-mail (ksarunkst@gmail.com) en onze sociale 
media’s (Facebook, Instagram) 

Voorlopig zullen we dus nog moeten samenwerken om het virus onder controle te houden, zodat 
we er een spetterend jaar van kunnen maken! 

We vragen ook niet meer aan onze leden om een mondmasker aan te doen naar de activiteiten, 
wel moeten ze nog een eigen beker meenemen voor tijdens de drankpauze. 

 

Nieuwe Lokalen 

Omwille van Corona werd de bouw uitgesteld, maar we kunnen jullie met veel enthousiasme 
vertellen dat de bouw van de nieuwe lokalen binnenkort zal beginnen! We gaan dit jaar dan ook 
ons best doen om zo veel mogelijk geld bijeen te verdienen om ook ons gamma aan spelmateriaal 
uit te breiden en te vernieuwen zodat we een frisse start kunnen nemen eens we in de nieuwe 
lokalen zitten. De nieuwe lokalen zullen gebouwd worden op de Bakkerslaan in Runkst, niet zo 
ver van de oude lokalen. Wij als leiding kunnen samen met u haast niet wachten op de dag dat we 
ons eindelijk kunnen vestigen in het nieuwe jeugdcomplex! 

Graag willen we ook de ouders meer betrekken bij de bouw en inrichting van onze nieuwe 
lokalen. We stellen daarom voor om een soort comité op de richten waarmee we kunnen 
vergaderen en ideeën uit wisselen. Bent u geïnteresseerd om samen met ons hieraan te werken? 
Stuur dan zeker een mailtje naar ksarunkst@gmail.com met daarin uw gegevens (naam, naam lid, 
e-mailadres en gsm-nummer) en dan nemen we nog contact op! 

  

mailto:ksarunkst@gmail.com
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Groepen 

Piepers ( 3e kleuterklas, 1e & 2e leerjaar ) 

De jongste leden van onze beweging noemen we de Piepers. KSA betekent 
voor hen spelen, spelen en nog eens spelen. Ze kunnen zich op elke activiteit 
verwonderen over de nieuwe ervaringen die ze opdoen. Hun levendige 
fantasie zorgt ervoor dat ze op reis kunnen naar eender waar, met eender 
wie, om eender welk probleem op te lossen. Rune, Lena, Evi en Mila zijn 
tijdens deze reizen hun troost en toeverlaat. 

 

Pieper-Rojo’s ( 3e & 4e leerjaar ) 

De Piep-Rojo’s zitten halfweg hun carrière op de lagere school en zijn niet 
langer de jongste leden van KSA. Het is een enthousiaste bende die geregeld 
al echt samen kan spelen. De spelletjes worden al wat complexer. Lang 
stilzitten is niet aan hen besteed, in onze jeugdbeweging kunnen ze bewegen 
en willen van alles uitproberen wat thuis niet kan. Ianthe, Patrice, Eline en 
Lotte zullen hierbij een oogje in het zeil houden. 
 

Rojo’s ( 5e & 6e leerjaar ) 

De Rojo’s vinden in KSA vooral actie en spanning. Ze mogen zelf al eens het 
initiatief nemen om de activiteiten wat op te vullen onder leiding van Marie, 
Lies en Robbert. Ze zijn de waaghalzen van KSA, die graag in competitie 
treden met elkaar. In de jeugdbeweging mogen ze echt bij de groep te horen 
en nieuwe vrienden leren kennen.  
 

Knim ( 1e, 2e en 3e middelbaar ) 

De leden van 12 tot 14 jaar heten bij KSA de Knimmers. Ze zijn stilaan 
'groot' geworden en  mogen de echte wereld gaan verkennen. Ze gebruiken 
de  vrijheid die ze genieten als pubers om op avontuur te trekken. Deze 
groep avonturiers is al redelijk zelfstandig geworden in al wat ze doen, 
maar kunnen voor al hun vragen en problemen altijd terecht bij Zita, Thor 
en Fien aangezien ze volop zichzelf nog aan het ontdekken zijn. De 
activiteiten worden al heel wat avontuurlijker en de vriendengroep heel 
wat hechter. 

 

Sjo ( 4e, 5e & 6e middelbaar ) 

KSA wordt voor de Sjo'ers een ontmoetingsplaats met vrienden. Ze zullen 
soms willen stilzitten om wat gezellig te babbelen, maar trekken er even 
graag eens samen op uit om de meest uiteenlopende stunten te beleven. 
Eva en Ella zetten activiteiten op die een uitdaging vormen voor de leden 
en hen uitnodigen om samen te werken om hun doel te bereiken. Hierbij 
wordt al heel wat verantwoordelijkheid doorgespeeld naar de leden zelf 
en mag de groep geregeld zelf het één en ander organiseren. In KSA mogen 
ze zichzelf zijn, los van de doordeweekse verplichtingen en 
verwachtingen. 
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Vierkantsformatie 

Elke activiteit starten we met een vierkantsformatie. 
Deze geeft het begin van de activiteit aan en daarom wordt er verwacht dat alle leden hierbij 
aanwezig zijn. 
 
- START FORMATIE (-12): 13u30 STIPT 
- START FORMATIE (+12): 16u30 STIPT 
- We komen steeds op tijd in UNIFORM (zichtbaar tonen) naar de formatie. 
- Het uniform bestaat uit een pull of T-shirt + sjaaltje (VERPLICHT) 
- In de formatie zijn we STIL en luisteren we naar de bondsleider. 
- Bondslied = VERPLICHTE KENNIS!!!  

 

BONDSLIED: “De Blauwvoet” 
 

Aanhef door bondsleider: 

‘Nu het lied der Vlaamse drie, vier!’ 
 

Leden en leiding: 

‘Nu het lied der Vlaamse zonen, 
Nu een dreunend kerelslied, 

Dat in de wilde noodertonen uit het diepst ons 
herten schiet. 

Ei! Het lied der Vlaamse zonen met zijn wilde 
noordertonen, 

Met het oude Vlaamse Hoezee: 
Vliegt de Blauwvoet – storm op zee!’ 
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Kalender 

 

! Opgelet: Deze kalender is opgesteld onder voorbehoud, aangezien we nog niet weten in welke 

maten het mogelijk zal zijn bepaalde activiteiten te kunnen laten doorgaan. 

Elke groep gaat in de loop van het jaar ook apart op “weekend”. Dit wordt tijdig gemeld door de 
leiding d.m.v. briefjes en via de site. Check ook regelmatig onze website en facebookpagina voor 
foto’s, weetjes en nieuwe data: www.ksarunkst.be en www.facebook.com/ksarunkst  

   

Eerste Activiteit Zaterdag 4 september 

Startdag Zaterdag 11 september 

Inschrijvingsmoment Zaterdag 18 september 

Dag Van De Jeugdbeweging Vrijdag 22 oktober 

Leidersweekend ( GEEN ACTIVITEIT ) Vrijdag 1 oktober t.e.m. zondag 3 oktober 

Pastadag ( GEEN ACTIVITEIT ) Zaterdag 6 november 

Sinterklaas Zaterdag 4 december 

Film -12 en +12 Zaterdag 18 december 

Winterstop ( GEEN ACTIVITEIT ) 
Zaterdag 25 december t.e.m. zaterdag 15 
januari 

Quiz Zaterdag 5 maart 

Paasspel Zaterdag 2 april 

Bonte Barbecue Datum volgt 

Laatste activiteit Zaterdag 21 mei 

Kamp Zondag 17 t.e.m. zondag 24 juli 

http://www.ksarunkst.be/


12 
 

De leiding 

Piepers 

Rune Bussé 

Functie: Uniformen / VZW 

 

Roepnaam: Rune 

Geboortedatum: 9 september 2003 

Gsm-nummer: 0476/83 15 47 

E-mailadres: runebusse@gmail.com 

Hobby’s: KSA, kunstacademie en gitaar 

Studie / Werk: Humane Wetenschappen 

Aantal jaar leiding: 2 

 

Lena Gillissen 

Functie: EHBO 

 

Roepnaam: Lena 

Geboortedatum: 8 oktober 2003 

Gsm-nummer: 0494/03 03 85 

E-mailadres: lena.gillissen@hotmail.com 

Hobby’s: KSA 

Studie / Werk: Humane Wetenschappen 

Aantal jaar leiding: 2 

 

Evi Goossens 

 

Functie: Digit / Fiches 

 

Roepnaam: Evi 

Geboortedatum: 20 augustus 2005 

Gsm-nummer: 0473/ 31 54 83 

E-mailadres: evi.goossens@live.be 

Hobby’s: KSA, kunstacademie, dansen 

Studie / Werk: Latijn-Wiskunde 

Aantal jaar leiding: 1 
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Mila Steyls 

Functie: Terrein 

 

Roepnaam: Mila 

Geboortedatum: 16 januari 2005 

Gsm-nummer: 0492/ 76 92 38 

E-mailadres: mila.steyls@gmail.com 

Hobby’s: KSA 

Studie / Werk: 
Sociale Technische 
Wetenschappen 

Aantal jaar leiding: 1 
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Piep-Rojo’s 

Ianthe Goossens 

Functie: Bondsleiding 

 

Roepnaam: Ianthe 

Geboortedatum: 22 december 2001 

Gsm-nummer: 0491/63 23 37 

E-mailadres: ianthe.goossens@live.be  

Hobby’s: KSA 

Studie / Werk: TEW 

Aantal jaar leiding: 5 

 

Patrice Suffeleers 

Functie: Oudleiding 

 

Roepnaam: Patje 

Geboortedatum: 19 februari 1999 

Gsm-nummer: 0470/27 14 82 

E-mailadres: patrice.suffeleers@hotmail.com 

Hobby’s: KSA 

Studie / Werk: Biologie 

Aantal jaar leiding: 6 

 

Eline Massoels 

Functie: Secretaris 

 

Roepnaam: Eline 

Geboortedatum: 15 november 2004 

Gsm-nummer: 0468/ 34 33 11 

E-mailadres: eline.massoels@gmail.Com 

Hobby’s: KSA 

Studie / Werk: Moderne Talen Wetenschappen 

Aantal jaar leiding: 1 
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Lotte Maleszka 

Functie: Garage 

 

Roepnaam: Lotte 

Geboortedatum: 27 mei 2004 

Gsm-nummer: 0488/ 64 43 86 

E-mailadres: lotte.maleszka@gmail.com 

Hobby’s: KSA, kunstacademie 

Studie / Werk: Economie-Moderne Talen 

Aantal jaar leiding: 1 
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Rojo’s 

Lies Henrioulle 

Functie: Secretaris 

 

Roepnaam: Lies 

Geboortedatum: 16 november 2001 

Gsm-nummer: 0478/11 81 85 

E-mailadres: lies1.henrioulle@gmail.com 

Hobby’s: KSA, gitaar 

Studie / Werk: Muziektherapie 

Aantal jaar leiding: 5 

 

Marie Bemelmans 

Functie: Sociale Media 

 

Roepnaam: Marie 

Geboortedatum: 15 april 2003 

Gsm-nummer: 0479/09 15 60 

E-mailadres: marie.bemelmans@skynet.be 

Hobby’s: KSA, volleybal 

Studie / Werk: KMO & Ondernemen 

Aantal jaar leiding: 2 

 

Robbert Huybrecht 

Functie: Afval 

 

Roepnaam: Robby 

Geboortedatum: 16 maart 2004 

Gsm-nummer: 0489/ 79 42 81 

E-mailadres: robbert.huybrecht@telenet.be 

Hobby’s: KSA, badminton 

Studie / Werk: Economie-Moderne Talen 

Aantal jaar leiding: 1 
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Knim 

Zita Hermans 

Functie: Materiaal en ledendrank 

 

Roepnaam: Zita 

Geboortedatum: 20 november 2003 

Gsm-nummer: 0498/72 57 84 

E-mailadres: zitahermans@outlook.com 

Hobby’s: 
KSA, zwemmen, shoppen en 
piano 

Studie / Werk: Psychologie 

Aantal jaar leiding: 2 

 

Thor Beullens 

Functie: Website 

 

Roepnaam: Thor 

Geboortedatum: 19 oktober 2004 

Gsm-nummer: 0476/ 84 66 10 

E-mailadres: thorbeullens04@gmail.com 

Hobby’s: KSA, badminton 

Studie / Werk: Economie-Moderne Talen 

Aantal jaar leiding: 1 

 

Fien Deckers 

Functie: Afval 

 

Roepnaam: Fien 

Geboortedatum: 2 januari 2005 

Gsm-nummer: 0468/ 41 75 78 

E-mailadres: fien.deckers@hotmail?com 

Hobby’s: KSA, dansen 

Studie / Werk: Economie-Wiskunde 

Aantal jaar leiding: 1 
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Sjo 

Eva Bemelmans 

Functie: Bondsleiding 

 

Roepnaam: Eva 

Geboortedatum: 19 oktober 2001 

Gsm-nummer: 0478/42 61 26 

E-mailadres: eva.bemelmans@gmail.com 

Hobby’s: KSA, volleybal 

Studie / Werk: Rechten 

Aantal jaar leiding: 5 

 

Ella Goossens 

Functie: Briefjes / Mail 

 

Roepnaam: Ella 

Geboortedatum: 17 juli 2003 

Gsm-nummer: 0478/26 21 71 

E-mailadres: ella.goossens@live.be 

Hobby’s: KSA 

Studie / Werk: Geneeskunde 

Aantal jaar leiding: 2 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 


