Leidingsverdeling 2021-2022
LEEUWKES (geboortejaar 2014, 2015 en 2016)
Jonas Oosterlinck

Nell Schellaert

Beukendreef 16
9300 Aalst
0494 77 47 14

Gustaaf Papestraat 15
9300 Aalst
Gsm-nummer

Jonas is de techneut van de groep. Hij kent alles
over de nieuwste technologische snuXes en het
liefst maakt hij zoOe luchtbeelden met zijn
drone. Daarnaast is hij als geboren KSA’er ook
niet vies van een stevige tocht of een gekke
sjorring. Hij tovert dit jaar dus elk leeuwke
meteen om tot een echte KSA’er!

Deze goedlachse blondine is Nell. Ze is een
ontzeOend lieve en vrolijke verschijning, maar
onderschat haar zeker niet. Deze leidster begint
dit jaar namelijk aan haar opleiding op de
Koninklijke Militaire School. Discipline en
doorzeSng verzekerd in haar groep, maar
ongetwijfeld ook veel amusement!

Sam Van Cauter

Tuur Van der Cammen

Zevekootstraat 95
9420 Erpe
0472 06 43 33

Gentsestraat 24
9300 Aalst
0468 35 94 20

Nog maar net in de leidingsploeg en nu al het
grootste lawaai van de groep. Met Sam in de
buurt is iedereen meteen wakker.
Deze kerel weet ook ontzeOend veel over
geschiedenis, vliegtuigen en vogels. Zie dus maar
dat je hem bij een quiz zeker in je team hebt!

Met Tuur als leider ben je zeker van de nodige
dosis compe[[viteit [jdens elk spelletje. Als
deze spor[eveling niet in KSA-hemd is, loopt hij
waarschijnlijk ergens de pannen van het dak te
baskeOen. Hij heea energie met hopen en weet
die dan ook aan iedereen rondom hem door te
geven!

JONGKNAPEN (geboortejaar 2012-2013)
Elien Redant

Sarah Van Cauter

Abbeelstraat 18
9300 Aalst
0468 26 02 71

Zevekootstraat 95
9420 Erpe
0470 18 72 97

Elien heea een glimlach die van elke ronde een
stralende namiddag maakt. Ooit begon ze bij
KSA als een schaSg leeuwke en ondertussen is
ze al enkele jaren een trotse leidster. Deze zoOe
doos is al[jd te vinden voor een feestje en zorgt
bij elk groepsgebeuren voor het sfeerbeheer!

Met Sarah is het al[jd lachen geblazen. Ze kent
de gekste rapteksten uit het hoofd en kan er een
stevig potje bij dansen. Haar ideeën zijn er dan
ook al[jd met een hoek af. Wil je eens gesprek
met haar beginnen? Begin dat zeker over haar
fascina[e voor cowboys en het Wilde Westen!

Simon Verhavert

Zev De Saedeleer

Faluintjesstraat 47
9310 Meldert
0476 90 56 53

Droeskouterstraat 11
9450 Haaltert
0473 44 05 48

De benjamin en tegelijk ook de clown van de
groep is Simon. Je kan leOerlijk over alles een
gesprek hebben met hem, deze kerel valt nooit
s[l. Keer op keer weet hij iets uit zijn mouw te
schudden waarmee iedereen geamuseerd is. Dat
belooa voor de ambiance bij de jongknapen!

Deze blonde casanova is Zev. Hij is een van de
nieuwe aanwinsten in de leidingsploeg
en we zijn nu al overtuigd van zijn trouwe inzet
en helpende handen. De jongknapen hebben
alvast geluk met zo’n omnipresente, steeds
enthousiaste leider zoals hij.

TIPTOPPERS (geboortejaar 2010-2011)
Artur Delclef

Juline Van Oudenhove

Kerrebroekstraat 90
9300 Aalst
0491 63 53 73

Moorselbaan 31
9300 Aalst
0497 12 69 62

Met Artur heb je 1m94 aan amusement, humor
en gezelligheid. Deze gui[ge knul weet iedereen
een goed gevoel te geven en is daarom uiterst
geschikt voor het leiderschap. Hij is ook enorm
muzikaal en doet niets liever dan een hele avond
liedjes zingen bij een kampvuur.
Tiptoppers, smeer die stemmen maar!

Geef ze een pen en papier en Juline ben je voor
enkele uurtjes kwijt in een zee van originaliteit.
Als een echte bezige bij houdt onze muS haar
kindjes ten allen [jde geëntertaind! Wie ook zo
moe wordt van niets doen, is hier dus aan het
juiste adres. Wil je haar blij maken? Heel
simpel… draag gewoon iets geel!

Maxim Petrenko

Soﬁe Oosterlinck

Sinte Annalaan 20
9300 Aalst
0485 44 16 18

Beukendreef 16

Maxim, ook wel “Petrenko” genoemd, wint in
onze ploeg alvast de prijs voor coolste
familienaam. Deze leider met Russische roots is
in groep wat meer teruggetrokken, maar kom af
met een zot plan en hij gaat er volledig voor. Met
zijn enorme gedrevenheid is hij dan ook een
grote aanwinst bij de leiding.

9300 Aalst
0460 97 39 03

Soﬁe is de nieuwe leidster in onze groep. In haar
vrije [jd speelt ze graag toneel. Daarnaast is ze
ook een enorme K3-fan. Of ze ook zo goed kan
zingen als de K3-tjes, daar zullen we haar gastjes
over laten oordelen. De uitstraling en het
aanstekelijke enthousiasme heea ze alleszins!

KNAPEN (geboortejaar 2008-2009)
Jenne Colpaert

Lander Glorieux

Hemelvelddreef 6
9420 Erondegem
0473 61 85 87

Daalbroek 119
9420 Mere
0470 46 43 31

Het graﬁsch talent in onze groep is ongetwijfeld
Jenne. Hij heea voor ons al heel wat illustra[es
voor truien, T-shirts, kampvlagjes, … op papier
getoverd. Hij is misschien een van de s[llere
leiders van de groep, maar met zijn por[e
vrolijkheid is het “ne crème van ne gast”!

Lander is “nen echte weirkmensj” zoals we
zeggen! In zijn dagelijkse leven werkt hij graag
met zijn handen en in zijn vrije [jd is hij al[jd te
vinden voor een avondje op café of een iets
zoOer feestje. Een jongen met een hart van goud
waar je alles aan kan vragen!

Marjorie Deroo

Seppe Van Laethem (bondsleider)

Steenweg op Aalst 143
9308 Hofstade
0468 26 07 33

Hoogstraat 158
9340 Lede
0476 20 31 37

Crea[eve duizendpoot én verpleegster in spe:
Marjorie is van alle markten thuis. Wie haar al
als leidster heea gehad, weet dat ze aan elke
ac[viteit wel een originele draai weet te
geven. Deze ac[eve dame zal de knapen zeker
op sleeptouw nemen voor heel wat avontuur!

Onze bondsleider Seppe is een avonturier in hart
en nieren. Geen uitdaging is te gek voor hem en
hij weet zijn medeleiding en gastjes dan ook
steeds met de nodige por[e humor uit hun
comfortzone te trekken.
Kortom: het is nooit saai als hij in de buurt is!

Jonghernieuwers (2006-2007) & Aspiranten (geboortejaar 2005)
Jet De Brouwer

Keanu Floru

Kwadesteenstraat 7
9320 Nieuwerkerken
0472 44 13 36

Boudewijnlaan 166
9300 Aalst

Jet houdt niet van te veel gedoe en gaat voluit
voor haar doelen. Ze is opgegroeid in een echt
jeugdbewegingsnest en is ondertussen een
krak in het leidinggeven. Deze straﬀe madam
heea een hart voor KSA en KSA heea een hart
voor haar!

Keanu is ongetwijfeld de grootste knuﬀelbeer
van de bende. Geen plan is te gek voor hem.
Omringd door vrienden beleea hij dagen vol
plezier en dura hij soms ook wat kaOenkwaad
uit te halen. Hoe dan ook, “een grote mond,
maar een klein hartje” is hem op het lijf
geschreven!

Maarten Bouve

Sam Vandergoten (bondsleider)

MeulescheOestraat 14
9300 Aalst
0477 05 54 44

Petrus Van Nuﬀelstraat 19
9300 Aalst
0493 12 33 19

Maarten is doorgaans een s[lle meegenieter,
maar weet steeds zijn moment te kiezen om
verrassend of hilarisch uit de hoek te komen. Als
ervaren quizzer en crea[eve geest zal hij de
jonghernieuwers ongetwijfeld op de proef
kunnen stellen.

Sam is de oudste van de leidingsbende en als
bondsleider ook een beetje de papa van de
groep. Hij is een echte plaaggeest, maar kan
eigenlijk met iedereen overweg.
Plagen is om liefde vragen mag je bij deze lieve
kerel dus best leOerlijk nemen.

Inschrijven voor het nieuwe werkjaar kan via deze QR-code:

