
INFO-AVOND
WELKOM !

Camille Byloos
Kaat Vermesen

Jonas Raymaekers
Jonas Vermesen

Alejandro Couwet
Mats Hamaekers
Emma Mommen
Wout Hamaekers

Lisa Vernijns
Charlotte Dupont

Lien Onkelinx
Daan Baerts

Maximiliaan Daniels
Toni Swinnen



BANNEN

SLOEBERS
1ste tot en met 3de leerjaar

6 tot 9 jaar



JORO’S
4de leerjaar tot en met 6de leerjaar

10 tot 12 jaar



KNIMMERS
1de - 3de middelbaar

13 - 15jaar



SJO
4de tot en met 5de middelbaar

15 tot 17 jaar



FINANCIËLE ACTIVITEIT 

Pastadag – 23 oktober

Kom voor smullen van ons heerlijk Italiaans pastabuffet !! 
Je kan ook aanschuiven aan ons saladebuffet …

Er volgt nog een kaartenverkoop!



OVERIGE ACTIVITEITEN
Kerstfeestje

28 december 2022

Milac

24-25 februari 2023

Ledenweekend

21-23 april 2023

Wafelverkoop

27-31 maart 2023

Carwash

7 mei 2023



KAMP
In juli 2023 gaan we op kamp naar: VERRASSING !

De joro’s, knimmers en de sjo 1 tot 10 juli

De sloebers gaan van 1 tot 5 of 5 tot 10 juli

De bezoekdag zal plaatsvinden op 10 juli



ACTIVITEITEN
Sloebers, Joro’s, Knimmers en Sjo:

wekelijks zondagnamiddag: 14 u – 16.30 u



PRIKBORD
Via mail en via de website:

Maandelijks overzicht van o.a.:

Activiteiten op zondag
Financiële activiteiten

Geen ontspanning
Benodigdheden

Chauffeurs
…



WAT AANKOPEN ?
Verplicht: sjaaltje (€ 2,50)

(sloebers: blauw / joro’s: rood / knimmers & sjo: oranje / 
sjo: Hemd)
Bij startdag of op ontspanningen te koop

Optioneel: KSA Tuilt hoodie / T-shirt, pasdagen worden 2x in het jaar 
georganiseerd op de activiteit.
Diverse KSA accessoires kunnen via ksa.be aangekocht worden.



DE LEIDING

SLOEBERS
Jonas R.

Mats
Emma
Camille

Lien

KNIMMERS
Ali

Maximiliaan
Daan

JORO’S
Lisa
Kaat

Charlotte
Toni

SJO
Wout

Jonas V.

HOOFDLEIDINGàWout



DE LEIDING - ALGEMEEN
• Aanspreekpunten: banhoofden & hoofdleiding

• Monitorcursus zoals BKV, cm, kazou, …

• Jaarlijks een nieuwe leidingsindeling voor variatie

• Doorschuifsysteem: Sjo à leiding

• Laatste jaar Sjo à Integratie in leidingsgroep



LIDGELD
Inclusief:

- zwemmen
- schaatsen
- verzekering

Exclusief:
- kamp
- ledenweekend
- start- en eindactiviteit

€ 40 per kind

(€22 hiervan gaat naar KSA 
Nationaal)

Tip: laat een formulier van CM of de 
Voorzorg invullen en krijg een deel 

terugbetaald !



STARTDAG :Sloebers
De sloebers kunnen op de startdag hun energie kwijt in Pretland 
(Kuringen). Ze worden aan de ingang om 10u verwacht en mogen op 
dezelfde plaats terug worden opgehaald om 16u.
Wat moeten ze meenemen? Sjaaltje en sokken. Een eigen lunchpakket 
is verboden dus de kinderen krijgen hier middageten en drinken. Indien 
allergieën mag je dit altijd doorgeven aan de leiding en wordt er 
rekening mee gehouden.
Kostprijs? €5 leden, €12 niet-leden

Ten laatste inschrijven 14 september door via formulier op www.ksatuilt.be



STARTDAG :Joro’s 
De joro’s gaan zich een dagje uitleven in de binnenspeeltuin Tarzan & 
Jane. De kinderen mogen tot daar gebracht worden om 10u en mogen 
weer worden opgehaald om 17u.
De kinderen krijgen s’middags frietjes en drankjes worden voorzien, ze 
hoeven geen lunchpakket te voorzien.
Wat moet je meenemen? sjaaltje.
Kostprijs? €9 leden, €16 niet-leden

Ten laatste inschrijven 14 september door via formulier op www.ksatuilt.be



STARTDAG :Knimmers & Sjo

Ten laatste inschrijven 14 september door via formulier op www.ksatuilt.be

De knimmers en sjo gaan dit jaar naar Walibi met de trein.
Wat moet er meegenomen worden? Sjaaltje, lunchpakket & drinken.
De leden mogen worden afgezet aan het station van Hasselt om 8:20 
en mogen hier ook s ’avonds worden opgehaald om 18:30.
Kostprijs? €28 leden, €35 niet-leden



KSA TUILT ONLINE
WWW.KSATUILT.BE 

sloebers@ksatuilt.be
joros@ksatuilt.be

knimmers@ksatuilt.be
sjoers@ksatuilt.be

jeugdraad@ksatuilt.be: alle leiding
voornaamleiding@ksatuilt.be

Check ook zeker onze vernieuwde website: www.ksatuilt.be! 

mailto:sloebers@ksatuilt.be
mailto:joros@ksatuilt.be
mailto:knimmers@ksatuilt.be
mailto:sjoers@ksatuilt.be
mailto:jeugdraad@ksatuilt.be
mailto:voornaamleiding@ksatuilt.be
http://www.ksatuilt.be/


EINDE

Voor vragen kan je altijd bij de leiding terecht! 


