
KSA MATER START 
Beste KSA-ers,  

Een nieuw KSA-werkjaar staat voor de deur! Wij staan alvast te popelen om er opnieuw in te 

vliegen. Dit jaar halen we het beste in ieder naar boven, met ons jaarthema ‘Geniaal Digitaal’.  

 

 In deze brief lees je alles over onze inschrijvingsdagen, ons startweekend met de startdag op 

zaterdag 23 september en het eetfestijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar? 

In ons clubhuis: 

Driesleutelstraat 3 

te Mater 

Wat? Prijs? 

 Het inschrijvingsgeld bedraagt €25, hiervoor ben je het volledige werkjaar verzekerd. 

 De meeste mutualiteiten betalen (een deel van) dit lidgeld terug. Informeer eens bij jouw 

mutualiteit en breng het aanvraagformulier mee bij de inschrijving. Dan brengen wij dit 

meteen in orde! 

 Je krijgt de KSA-KLOK mee, zo kan je zien wie dit jaar je leiding wordt. 

 Je kan indien nodig een hemd passen en bestellen. Er wordt van al onze leden verwacht 

dat zij op de activiteiten een hemd en sjaaltje dragen. 

Hemd: Maat 30 t.e.m. 36: €22  Sjaaltje: €3 

       Maat 38 en groter: €25  KSA Mater T-shirt: €10 

 Dit jaar is er ook opnieuw een leuke KSA winkel met allerlei toffe gadgets! 

 

INSCHRIJVINGSDAGEN 

Ook dit jaar organiseren wij opnieuw inschrijvingsdagen. We vragen aan alle ouders om 

hun (b)engeltjes in ons clubhuis te komen inschrijven op een van deze dagen voor het 

spetterende nieuwe KSA-jaar. Ook bij de oudste leden moet er iemand van de ouders 

meekomen voor de inschrijving!  

           

 Wanneer? 

 maandag 11 september van 16 u tot 20u 

 dinsdag 12 september van 16u tot 20u 

 woensdag 13 september van 16u tot 20u 

Waar? 

In ons lokaal:  

Driesleutelstraat 3 

9700 Mater 

Wat? Prijs? 

 Het inschrijvingsgeld bedraagt €30, hiervoor ben je het volledige werkjaar verzekerd. 

 De meeste mutualiteiten betalen (een deel van) dit lidgeld terug. Je krijgt bij de 

inschrijving een formulier die door (bijna) elke mutualiteit aanvaard wordt om de 

terugbetaling aan te vragen. 

 Je krijgt de KSA-KLOK mee, zo kan je zien wie dit jaar je leiding is. 

 Je kan indien nodig een hemd passen en bestellen. Er wordt van al onze leden verwacht 

dat zij op de activiteiten een hemd en sjaaltje dragen. 

Hemd: Maat 30 t.e.m. 36: €22  Sjaaltje: €3 

       Maat 38 en groter: €25  KSA Mater T-shirt: €10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele groetjes van het KSA-Materteam! 
Nog vragen? Stuur een mailtje naar hoofdleiding@ksa-mater.be of kijk eens op onze website: www.ksa-mater.be 

STARTDAG 

Onze startdag gaat dit jaar door op zaterdag 23 september. We vliegen er meteen stevig 

in met een hele dag vol knotsgekke activiteiten! De ideale dag om je nieuwe leiding en 

groepsgenootjes te leren kennen. Niet te missen dus! Wie nog geen lid is van onze KSA 

kan die dag ook eens komen ‘proberen’ en nadien inschrijven. Breng dus gerust vriendjes 

mee!  
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De jongste bengels [leeuwkes (1ste en 2de 
leerjaar), jongknapen (3de en 4de leerjaar) en 
schildknapen (5de en 6de leerjaar)] zullen een 

dagje in Mater vertoeven om massa’s spelletjes 
te spelen. Breng alvast je enthousiasme en inzet 

mee! 

PROGRAMMA 

 8u30: verzamelen  

 8u45: formatie (voorstelling van leiding, dag overlopen…) 

 9u: start activiteiten + inoefenen liedjes startviering 

 12u30: picknick 

 16u00: vieruurtje 

 17u30: startviering in de St.-Martinuskerk te Mater. Voor 

de leden is dit een verplicht onderdeel van onze startdag. 

Ook de ouders zijn welkom om de startviering bij te 

wonen. 

 18u15: einde van de startdag met aansluitend eetfestijn 

Wij vragen om uw kind af te halen aan de uitgang van de 

kerk omstreeks 18u15. De verantwoordelijkheid van de 

leiding eindigt na de viering. 

MEEBRENGEN 

 Rugzakje met picknick en flesje 

water 

 Kledij aangepast aan het weer 

 €2 voor vieruurtje + drankje 
(te betalen aan je leiding 

bij aankomst) 

 KSA-hemd + sjaaltje 
(indien je dit al hebt) 

 Knapen en JH’ers: fiets 

(volledig in orde!) 

 Knapen en JH’ers: fietshelm  

 

EETFESTIJN 

Op zaterdag 23 september (vanaf 18u30) en zondag 24 september (vanaf 11u30) organiseren wij 

ons jaarlijks eetfestijn in de turnzaal van KBO Mater. Wij hopen jullie daar allemaal te mogen 

verwelkomen! 

 

 

 

 

 
 

We voorzien voor onze eters een stukje taart als dessert. Wil jij ons hierbij helpen en zelf een taart bakken? 
Gelieve dit dan op voorhand door te geven aan iemand van de leiding/op de inschrijvingsdagen, zodat we weten 

hoeveel taarten we zelf nog dienen te voorzien. 

 

MENU 

 Kip: €14 

 Kip kind: €10 

 Zalm: €16 

Alles met frietjes en groentjes. 

 

KAARTEN BESTELLEN 

 Bij iedereen van de leiding 

 Tijdens de inschrijvingsdagen 

 Telefonisch bij Eva (0470 58 09 15)  

of Jan (0496 21 76 30) 

+12 
De oudste groepen [knapen (1ste en 2de  

middelbaar) en jonghernieuwers (3de en 4de  
middelbaar)] zullen Mater en omstreken met de 

fiets onveilig maken! Schud je spieren alvast 
los! Zorg dat je fiets volledig in orde is en 

vergeet je FIETSHELM niet!  

mailto:hoofdleiding@ksa-mater.be
http://www.ksa-mater.be/

