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Voorwoord 

 

Dag iedereen! 

Het nieuwe werkjaar begon met een succesvolle startdag, waarop we weer veel nieuwe gezichten 

konden verwelkomen bij de KSA! We organiseerden ook de Bubblerun, een sportief evenement met 

aansluitend een terrasje. Iets later kwam dan ook de kinderfuif, met aansluitend zijn grote broer ‘Nacht 

Van den Blauwvoet’. Een waar succes, met rond de 1200 aanwezigen! Om deze eerste drukke periode 

af te sluiten, serveerden we nog mosselen in de Skala. Drukke agenda      

Ondertussen is elke groep goed gestart en staan wij weer elke zondag klaar om er een plezante 

namiddag van te maken. We zijn blij dat we het coronabeestje toch al grotendeels achterwege kunnen 

laten en smijten ons volop op de komende maanden! 

We lijsten kort even de planning op van dit boekje 

• 5 december: de Sint komt langs op de KSA met al zijn pieten 

• 11 december: KSA Laarne op de kerstmarkt voor het goede doel! 

• 26 december: Kerstfeestje (info zie verder) 

• 25-27/02: weekend X, Knim, Sjo 

• 25-27/03: weekend Kabouters en Joro’s 

 

Tot op de KSA! 

Een gezonde KSA-groet, 

De Hoofdleiding 

 

Jenne (0492/ 80 00 11) 

Xander (0496/ 39 44 83) 

Florian (0493/ 66 39 24)   

 



 

Dopen 

Geachte ouders, 

Na de commotie het afgelopen jaar omtrent studentendopen, 

vinden we het belangrijk om ook even een lichtje te laten 

schijnen over onze doopgewoontes. 
 

Onze dopen vinden jaarlijks per groep plaats in het begin van 

het werkjaar. Deze vergaderingen zijn gericht op 

verwelkoming en waardering van leden binnen de eigen 

groep. In elk geval is het de bedoeling dat deze activiteit een opbouwende en 

aangename ervaring is. Het vernederen, bang of belachelijk maken van leden, 

hoort daar NIET bij. 

Wat echter wel een pijler is van onze dopen, is eens lekker vuil worden. Ook hier is de laatste jaren 
meer en meer 

ingezet op “gebruiksvriendelijker en ecologischer” vuil worden. We maken dan ook vooral 

gebruik van modder en afwasbare verf. Ook het proeven van vuile papjes is sinds jaar en 

dag een onderdeel van de dopen. Hierbij wordt het wegsmijten van eten zoveel mogelijk 

vermeden en zit er niks bij dat als “te” zou kunnen beschouwd worden. 

Bij onze jongste 3 groepen ligt de nadruk op amusement, daarboven meer op het vuil 

worden (met behoud van plezier). We raden ouders dan ook aan hier rekening mee te 

houden wanneer ze de leden komen ophalen. 

We beseffen dat dit niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. Daarom willen we 

benadrukken dat de dopen geheel vrijblijvend zijn (al is het natuurlijk leuker als 

iedereen van de partij is ). 

Over de dopen wordt tijdig gecommuniceerd in het boekje en via de WhatsApp-

groepen. Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn, gelieve dan contact op te 

nemen met de leiding of de hoofdleiding. 

 

 
De leiding 
 

  



 
 

 

 
 
 

Tweedehands KSA-hemden 

 

Heb je thuis nog ergens een KSA-hemd liggen dat niet meer past? Breng het eens mee naar 

de KSA en geef het af aan leider en secretaris Robben, dan krijg je er nog wat geld voor en 

kan je anderen gelukkig maken met jouw oude hemd! 

 
 

Attesten ziekenfonds 

 

Attesten van het ziekenfonds voor tegemoetkoming voor het inschrijvingsgeld en het 

zomerkamp mag je altijd afgeven aan iemand van de leiding, dan geven wij jou dit zo 

snel mogelijk ingevuld terug op de KSA. 

 
 

Oudercomité 

 

Ben je een gemotiveerde KSA-ouder en heb je zin om je te engageren in onze 

jeugdbeweging? Dan ben je altijd welkom in ons oudercomité! Heb je zin om je op andere 

evenementen te engageren voor de KSA? Neem zeker eens contact op met de hoofdleiding 

of de voorzitter van het oudercomité. 

 

 
Materiaal 

 

Heb je thuis nog balpennen, knutselmateriaal, oude gezelschapspelen,… liggen en kan je hier 
niets meer mee doen? 
 

Ook tuinstoelen, zetels, oude dikke dekens, oude feestverlichting, versterkers, boxen,… 

zijn welkom. Gelieve wel eerst de hoofdleiding te verwittigen. 

 

Mededelingen 



 



 

INFO LEDENWEEKENDS  
  

Kabouters en Joro’s 

Wanneer?  

Vrijdag 25/03/2021 – zondag 27/03/2021 

Waar?  

VZW De Schakel  

Heihoekstraat 204B  

9100 Sint-Niklaas  

X, Knim en Sjo 

Wanneer?  

Vrijdag 25/02/2021 – zondag 27/02/2021 

Waar?  

De Scheve Villa 

Donklaan 7 

9290 Berlare  

  

  

INFO KAMP  
Locatie:   Möderscheide Mühle 5  

    4770 Amel  

Periode: 01 tot en met 10 augustus 2022  

Bezoekdag (tevens afhaaldag): Dinsdag 10/08/2022  

  

    



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Schoon klaart de dag 

Hoog waait de vlag, 

Wie niet dapper is kan bij ons niet staan, Wie niet 

durven kan moet ten onder gaan. Komt straks een 

leuke tijd, Wij zijn bereid! 

Hahaha hahaha 

Eens komt het uur,  

Gloeiend als vuur, Dat de leiding vrolijk voor ons 

staat, En het uur der plezier beginnen gaat. Komt 

straks een leuke tijd, Wij zijn bereid! 

Hahaha hahaha Trouw tot de dood, 

De KSA wordt groot, 

Als gij morgen valt en ik blijf alleen, 

Kameraad, 'k blijf trouw en ik speel voor twee. Komt 

straks een leuke tijd, Wij zijn bereid! 

. 

Ochtendlied 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Heer, d'avond is neergekomen, 
de zonne zonk, het duister klom. 

 
De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 

 

Wij knielen neer om u te zingen 

in 't slapend woud ons 

avondlied. 

 
Wij danken u voor wat we 
ontvingen, en vragen, heer, 

verlaat ons niet! 

 
Knielen, knielen, knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze beê 

Luist'rend fluist'ren kruinen mee 
en sterren staren teder. 

 
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê 

 

 

 

Avondlied 



 



Kabouters – verslag 
 
Op 24 oktober, hadden de kabouters doop.  
Onze geslaagde doop is gestart met een heel mooi weertje                                                                                      
en een paar kleine opwarmingspelletjes voor de kids. 
Hier spelen we zakdoekje leggen met een vuile spons. 
 
 
 
 
 
 

 
Hierna was het tijd voor een moeilijker en uitdagender spel.                                                                                                                           
We speelden spelletjes zoals naaimachine, tikkertje met een 
vuile spons, 
twee is te weinig en 3 is te veel, maar het leukste was toch de 
lekkere appel met choco/confituur die we om ter snelst 

probeerden op te eten      
 
 
 
 
 

 
 
 
Uiteindelijk kwamen onze varkentjes (toen al onherkenbare 
kaboutertjes) toe aan ons grote eindspel: snoepjes vissen uit een 
bakje vol bloem. Ze vonden dit zelfs zo leuk dat we dit spel zeker 3 
keer na elkaar gespeeld hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Als allerlaatste werden onze kabouters uiteindelijk 
echt gedoopt: hiervoor kregen ze nog een 
eitje/confituur op hun hoofd. 
Hierna namen we nog een leuke groepsfoto en was 

het alweer tijd om terug huiswaarts te keren     
 



 

  

  

DE  RUIMTE 
  

  

14 / 11   Aliens zijn neergestort met hun ufo, we moeten ze helpen!   

21 / 11   Vandaag gaan we een ruimteschip bouwen om onze reis door het heelal verder te kunnen  

zetten!   

28 / 11   Vandaag zetten we onze eerste stappen op de maan en planten we onze vlag naast die van  

Amerika en de USSR .   

05 / 12   Sinterklaasfeestje (JOEPIEEEE!!!!)   

/ 12 12   Vandaag spelen we ruimtespelletjes tegen andere buitenaardse wezens.     

19 / 12   We moeten onze raket snell er laten gaan om de volgende planeet te bereiken !   

26 / 12   Kerstfeestje   van   16 u tot 19:30u     €5 meenemen   

02 / 01   Vandaag geen KSA , de leiding zit nog vast in de ruimte.   

09 / 01   Vandaag is er misschien wel een zonderverduistering, allemaal komen! Horses!   

16 / 01   We worden opgezogen door een zwart gat, waar brengt het ons?   

23 / 01   Vandaag zijn er vallende sterren, opletten dat er geen op  uw   hoofd valt dus!       

/ 30 01   battle of the sterren beelden!!   

06 / 02   Vandaag blijven we met onze voeten op de grond, want de ruimte is ons beu      

/ 13 02   Vandaag gaan we op bezoek bij onze vriend mauri op de dikke boktor planeet           

  

  

  

  

   Jelle                       Manu                  Amber                Staf                   Briek                   Jef                Jilke   



Op 10/24 stonden de joro’s klaar om de slechterik Boudewijn uit te schakelen, en 

al zijn medailles af te pakken zodat hij zijn krachten verliest. Natuurlijk ging 

Boudewijn zijn medailles niet zomaar afstaan, de joro’s hebben verschillende 

dingen moeten doen om hem uit te schakelen. 

De joro’s hebben een mega zot wijs de max super moeilijk parkoer afgelegd, 

GEBLINDDOEKT!!!!!?!?? 

Ook hebben ze 2 van hun favoriete leiders naar de overkant van het terrein 

moeten dragen!! 

Ze hebben piramides gebouwd, Boudewijn stond helemaal versteld, WAT EEN 

PIRAMIDES!!! 

Omdat de joro’s zo goed hun best hebben gedaan was er op het einde maar 1 

opdracht over: 

Boudewijn achtervolgen tot zijn ondergang, natuurlijk kregen de super snelle 

joro’s hem te pakken!! 

Op deze manier is Boudewijn een voor een al zijn medailles verloren en dus 

uitgeschakeld. 

BOEM!!  



Kalender X: Sauzen  

 

Welkom in onze sauswinkel. Elke week een nieuw lekker sausje! Kunnen 

jullie ze allemaal raden? 

 

14 november 2021: Hoe vettiger, hoe prettiger! 

 

21 november 2021: Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. 

 

28 november 2021: Joppie, woppie, toppie. 

 

5 december 2021: Alle peetjes zijn gesmolten. Sinterklaasfeestje: Meer 

info volgt in de WhatsApp! 

 

12 december 2021: Pita’s eten, stinken uit de bek. 

 

Vrijdag 17 december 2021: Filmavond! Een lekker sausje voor mensen 

zonder lactose intolerantie. 

 

26 december 2021: Een geheim sausje dat de Kerstman zal 

meebrengen… KERSTFEESTJE! Meer info volgt in de WhatsApp! 

 

2 januari 2022: Het nieuwe jaar wordt ingezet met een sausje bij je thuis. 

GEEN VERGADERING 

 

9 januari 2022: GEEN VERGADERING 

 

16 januari 2022: GEEN VERGADERING 

 

23 januari 2022: Leider Wannes viert zijn verjaardag met frietjes en 

stoofvlees! GEEN VERGADERING 

 

30 januari 2022: GEEN VERGADERING 

 

6 februari 2022: Vandaag krijgen jullie training in de kunst van het 

Samoerai vechten.  

 

13 februari 2022: Op een hot dog hoort niet alleen ketchup, maar ook… 

Robbert-Jan                    Wannes           Fien         Robbe            Kobe   Riete 

 



Doopverslag 

 

 

  

Op een mooie vrijdagavond, stonden 9 dappere X’ers klaar om 

gedoopt te worden tot echte doe-het-zelvers. De doe-het-zelvers 

werden meteen verwend met een lekker aperitiefje. Daarna speelden 

ze enkele spelletjes om te tonen dat ze echte werkers zijn. Nadat ze 

geslaagd waren in hun opzet, werden ze door de leiding beloond met 

een lekker vuurtje en een warme chocomelk. Goed gedaan X’ers!! 

Echte doe-het-zelvers!!! 



 

    

  

Geachte kijker bij deze 
onderbreken we het programma 

voor een boodschap van 

algemeen nut : 

 

  

14/11 : Vandaag spelen we met de blokken, Ben Crabbé zoekt 2 

nieuwe kandidaten!  
  

21/11 : Gert Verhulst zoekt een nieuw K3’tje om leuke dingen mee te 

doen ;))   
  

28/11 : Survival of the fittest, Expeditie Robinson  
  

05/12 : Jullie zijn allemaal welkom op de grote Sinterklaas 

show  

10/12 : wie o wie wordt de slimste mens ter wereld??   

  

17/12 : Buffalo, buffalo KAA Gent, we kijken naar sporza   
  

26/12 :  Kerstspecial  van 16u tot 19u30,  neem 5€ mee!!  
  

02/01 : geen vergadering de leiding is naar tv aan het kijken :(  
  

09/01 : geen vergadering, onze proffen hebben het tv-scherm 

ingepalmd :(  
  

16/01 : geen vergadering, de leiding is mee op reis met Tom Waes !!  
  

23/01 : geen vergadering, Skander heeft de auteursrechten niet 

betaald, we kunnen niet naar tv kijken :(  
  

30/01 : geen vergadering, we vallen in herhaling net zoals FC de 

kampioenen, whattt  
  

06/02 : Wie blijft het langst leven en gaat naar huis met de jackpot, 

welkom in Squid Game!!!!!!!  

 13/02 : kunnen jullie vandaag de ware liefde vinden?!  t e m p t a t i 

o n n n .. 

 

 
 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassie         Bisoeroe           D-flow      Hannah meisje   Skander 



Verslag  

  

Hip hap hool vandaag gingen we op excursie 

naar de riool 

Wat hebben we gedaan, de wekker afgeslaan en 

opgestaan 

 

Lunch gepakt goed gezakt 

Oor oor oor, we moeten door 

 

Vies vuil uil, af en toe valt er een ei op uw muil 

Oco Bokko locco, jack hangt vol me tsoco 

 

Talooor is nie goor, jullie stinken naar de 

moor unch unch unch tijd voor de platte 

middaglunch 

 

Enge stenge krenge ratten worden gevengeueeh 

Sip sap sop toen kregen we onze klop 

 

Elk elk elk jullie goeie leiding voorzag jullie van 

tsocomelk 

Empel Empel stempel mijn lichaam is een tempel` 

 

Schildje lidje ildje de aanwezigen krijgen nog een 

schildje! 

 

 

  

 

 

 

  

STRIJDERS    



MAURIVLOGS X SJO  

14/11 Geen werk, geen opleiding  

21/11 Jippieeeeeeee  

28/11 Zoveel saus als ik wou  

5/12 Mortal en horsefighter   

12/12 Amour faya  

19/12 Dikke boktor  

26/12 Kip op men hoofd (van 16u tot 19u30)  

9/01 Ush ush  

16/01 BOEM  

23/01 Pokemons vangen met FIKAS  

30/01 Q&A  

6/02 Deze prank overstijgt alle andere!  

13/02 Vandaag gaan we op zoek naar m…. mijn perfecte partner  

  

  

  

 SAM   ROBBEN     EMILIE    PABLO  

 
  



  



           Louise           Tijl        Jenne  

  

  



         

  



 


