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Omwille van de hedendaagse klimaatproblematiek en om het spijbelen van onze jeugd te 

voorkomen moeten de schakelmannen jullie noodgedwongen en met spijt in het hart 

meedelen dat wij ook ons steentje voor Anuna zullen moeten bijdragen. Ook moeten wij 

natuurlijk een beetje meegaan met het digitale tijdperk. (En ook een beetje omdat 

schakels drukken een heel klein beetje heel duur wordt en wij geen schandalig rijke 

jeugdbeweging zijn ☹). 

Daarom zullen wij vanaf heden dus maar 2 schakels meer per jaar laten verschijnen in 

papieren versie. We weten dat jullie dit enorm spijtig zullen vinden en daarom zullen wij 

er speciaal voor jullie voor zorgen dat onze prachtige spellingsfouten én droge humor nog 

steeds online te bewonderen zullen zijn. Ook het programma en alle extra informatie zal 

op onze website ter jullie beschikking zijn.  

Onze website kan u vinden op het adres www.ksaninove.be , en door daarna 

uiteraard door te klikken op ‘jongens’. Ook maken wij van deze gelegenheid 

graag gebruik om onze sociale media eens te promoten, want naast onze 

prachtige site hebben wij ook onze eigen prachtige facebookpagina. Wanneer 

u alle last-minute informatie het eerst wil gezien hebben, is ons volgen de booschap!  Je 

kan ons makkelijk terugvinden via onze naam “KSA Sint-Baafs Ninove”. Je vindt hier ook 

alle mooie sfeerbeelden van de rondes en het kamp.   

 
  

BelANGRIJKE MEDEDELING!! 

 

http://www.ksaninove.be/
http://www.ksaninove.be/
http://www.ksaninove.be/
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Dames en heren, appels en peren, boeren en boerinnen, het nieuwe werkjaar kan 

beginnen! Allen welgekomen bij onze eerste schakel van het werkjaar 2019-2020! 

Wij hopen er samen met jullie opnieuw een geweldig werkjaar van te maken, en we 

hebben er als leiding weer super veel zin! Zoals elk jaar staat alle broodnodige informatie 

in de eerste schakel. Je vindt hier alle informatie voor het komende KSA-jaar. Het is dus 

zeer belangrijk om de schakel grondig door te lezen.Omdat we dit jaar natuurlijk weeral 

heel wat nieuwe leden mogen verwachten, starten we met enkele praktische zaken over 

de KSA, dat wil niet zeggen dat de echte KSA-veteranen deze rubrieken niet mogen 

lezen, misschien leren jullie zelfs wat bij! 😉 Daarna kom jij eindelijk te weten welke 

toffe leider aan jou (of je lieve kapoen) leiding zal geven. Ook krijg je alle informatie over 

onze leidingsploeg. Dit is uiteraard enorm belangrijke informatie die ooit wel eens van 

levensbelang zou kunnen zijn! Zoals het lievelingsdier, en het lievelingseten en nog heel 

wat andere súperbelangrijke geheimen!  Jammer genoeg moeten we dit jaar weer 

afscheid nemen van jawel, maar liefst 5(!) prachtleiders. De jaren die zij aan de KSA 

hebben gegeven zijn onbetaalbaar en daarom willen we hen nog eens in de bloemetjes 

zetten in deze schakel. Maar het is niet alleen maar van treuren, want we mogen u dit 

jaar ook een gloednieuwe leider voorstellen! U zag hem al op kamp, maar vanaf nu zal u 

hem ook elke week op de rondes zien, jawel jawel, leider Robbe zal ons leidersteam 

versterken! (Applaus, applaus)Na deze puntjes volgt de praktische informatie over de 

inschrijving van uw zoon, en de aankoop van uniformen en schildjes. In deze schakel 

vindt u eveneens de programma’s van de eerste 3 maanden van het werkjaar.  

Als afsluiter stellen we onszelf, de schakelmannen, graag voor. Het schakelteam bestaat 

dit jaar uit 3 leiders: Emiel, Wout en Robbe. Er zijn wat verschuivingen gebeurd binnen 

het schakelteam, zo nemen we afscheid van Bram en Jens, maar we krijgen er met Wout 

en Robbe twee 

sympathieke 

leiders bij! Deze 

twee zullen tot 

volwaardige 

schakelmannen 

worden 

omgevormd door 

leider Emiel. 

Groetjes, jullie 

teergeliefde Schakelmannen  

Redactietoneeltje 
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De Katholieke Studenten Actie (of afgekort KSA) is een Vlaamse jeugdbeweging enkel 

voor jongens. Onze vereniging is dus niet te verwarren met KSA Sint-Goedele Ninove die 

enkel voor meisjes is. Wij zijn een jeugdbeweging die opgericht is geweest vanuit het 

Sint-Aloysiuscollege te Ninove in het jaar 1933 - 1934 . KSA is voornamelijk samen 

spelen, zingen, plannen en kamperen maar vooral 

plezier en vriendschap staan centraal tijdens de 

activiteiten.  

Tijdens de KSA leert iedereen zichzelf kennen omdat 

ze grote avonturen meemaken. Stap voor stap leren 

ze zichzelf beter kennen, iedereen leert dat ze meer 

kunnen dan ze verwacht hadden en krijgen daardoor 

een hoop meer zelfvertrouwen. KSA-leden leren ook 

is om zelfstandig te zijn, vrienden te maken, leiding te nemen, activiteiten te 

organiseren, zich aan de regels te houden en hun uit te leven. Ze krijgen vaardigheden 

die je niet uit schoolboeken kunt leren, in de KSA leer je het vanzelf! 

 

Omdat het als nieuw lid niet vanzelfsprekend is om meteen op de hoogte te zijn van de 

gebruikte termen en de gewoontes binnen onze KSA- groep geven we even een kort 

overzicht: We komen iedere zondag samen op het Sint-Aloysiuscollege te Ninove, tenzij 

anders vermeld, van 2 tot 5 uur. Dit samenzijn noemen we een ronde. Een ronde begint 

normaal gezien met een openingsformatie. In de vakantieperiodes tijdens het schooljaar 

is er normaal geen ronde, tenzij anders vermeld in het 

programma. We gaan ook ieder jaar op weekend. Voor 

de Sloebers, Leeuwkes en Jongknapen wordt er een 

heem (een 'kamphuis') voorzien, bij de Knapen en 

Jonghernieuwers gaat het er iets avontuurlijker aan toe. 

Deze gaan naar gewoonte op trektocht. Ook de jaarlijkse 

jeugddag (Ninove Speelstad) en een daguitstap mogen 

niet ontbreken. De jeugddag wordt georganiseerd door 

de jeugdraad, waarin iedere jeugdbeweging vertegenwoordigd wordt door hun 

afgevaardigden. Zij zorgen die dag voor tal van amusante spelletjes en animatie. (zie 

programma). De daguitstap leidt ons eens naar een speciale locatie. De trein op richting 

zee of naar de zoo... Alles is mogelijk! Iedere zomer gaan we op kamp. Naar jaarlijkse 

gewoonte gaat ook dit werkjaar het kamp door van 1 tot 11 juli.  

Ksa? Wat is dat nu eigenlijk? 
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Duid dit maar alvast aan in jullie agenda! Het kamp duurt 6 dagen voor de Sloebers, 8 

voor de Leeuwkes, 10 voor de jongknapen en voor de andere groepen elf. Op kamp doen 

we een hele boel toffe activiteiten : bosspelen, weidespelen, waterspelen, zwemmen, 

ravotten  en als afsluiter maken we het alom bekende reusachtig groot kampvuur. 

Omdat onze KSA Katholieke roots heeft, hebben ook een ‘proost’. Onze proost heet 

Alexander Vandaele en is ook pastoor in onze 

parochie. Met zijn 36 lentes is hij de op één na 

jongste priester van Oost-Vlaanderen. 

Opmerkelijk genoeg studeerde hij oorspronkelijk 

af als industrieel ingenieur, maar vond pas 

daarna zijn ware roeping. “Ik zie geen 

tegenstrijd tussen geloof en de wetenschap, het 

zijn alleen twee verschillende manieren van 

spreken.” We zijn heel trots dat we zo een wijs 

persoon onze proost mogen noemen!  

Het jaarthema van 2019 – 2020 gaat met de naam Tien op Team, want dat krijg je als 

KSA’(st)er als je inzet op samenwerking! In KSA werken we samen, helpen we elkaar, 

rekenen we op elkaar en vinden we steun bij elkaar. Als lid gebeurt dat bij het uitvoeren 

van opdrachten, het plezier maken en het spelen tijdens uitdagende activiteiten. Als 

leiding werk je samen aan activiteiten, projecten en 

evenementen. Gaandeweg versterk je de band tussen de 

teamleden en ontstaan er hechte vriendschappen voor het 

leven. In KSA sta je nooit alleen. We mogen dankbaar rekenen 

op de steun van talloze supporters. Niet in het minst oud-

KSA’ers, maar ook ouders, familie, vrienden, buren en andere 

sympathisanten zorgen voor de nodige aanmoedigingen en 

creëren in nood een veilig vangnet.Het netwerk strekt zich 

verder uit. De ene keer slaan we de handen in elkaar met 

stedelijke of gemeentelijke partners, de andere keer zetten 

we een samenwerking op met organisaties of de buurt. En 

sowieso vinden we steun bij de koepel. KSA staat voor grote 

verbondenheid, dankzij alle samenwerkingen. We zijn steeds 

op zoek naar nieuwe verbindingen, naar wie het pad naar KSA nog niet gevonden heeft. 

Dat daagt ons uit, samen gaan we voor Tien op Team!  

Ksa? Wat is dat nu eigenlijk? 
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En na al die formele zever, papier – en inktverspilling eindelijk het moment waar jullie 

allemaal op gewacht hebben! De leidingsvoorstelling! 

Sloebers: 2012-2013 (1e en 2e leerjaar)  

Stijn Van Oudenhove 

Leeftijd: 21  
Studies: kinesitherapie en revalidatiewetenschappen 
Functie binnen de ksa: uniformman, proostman en verslagman 
Hobby's: KSA, zwemmen en koers kijken 
Ik lust heel graag: de Italiaanse keuken en leider Jens zijn 
wereldberoemde rijstschotels  
Lievelingsdier: 'Strix aluco' / bosuil 
Mijn Grootste angst is: nooit meer naar de KSA kunnen gaan 
Op een onbewoond eiland wil ik zitten met: een persoon die weet 
hoe je een vlot bouwt 
Dit heb ik als laatste gegoogeld: Waar woont leider Robbe? 
Dit wil ik zeker nog eens doen in mijn leven: met heel de KSA gaan 
eten in restaurant Peking te Ninove  
Mooiste KSA-herinnering: buitenlandskamp naar Kroatië 

 

Tibo Goemaere 
Leeftijd:18 
Studies:Handelsingenieur 
Hobby’s: KSA, voetbal en babbelen  
Ik lust graag: Pita  
Lievelingsdier: breviceps 
Mijn grootste angst : een kale leider Jan 
Op een onbewoond eiland wil ik zitten met: Richard 
Browning 
Dit heb ik laatst gegoogeld: Hoeveel wedstrijden heeft 
Anderlecht al niet meer kunnen winnen op rij?  
Dit wil ik zeker nog eens doen in mijn leven: 
parachutespringen 
Mooiste KSA-herinnering: Dauwtocht in Dourbes 

Leidingskader 



8 
 

Jan de Wit 

Leeftijd: 18 
Studies: Gezondheid&welzijnswetenschappen 
Functie: Oversteekman en sponsorverantwoordelijke 
Hobby’s: KSA  
Lust ik graag: Macaroni 
Lievelingsdier: Nen uil! 
Grootste angst: Baby’s  
Onbewoond eiland: mijn broer 
Laatst gegoocheld: Releasedatum voor The Walking Dead seizoen 
10 op Netflix  
Zeker nog doen in mijn leven: met leider Jens rijst eten 
Mooiste KSA herinnering: De boswandeling met Nick VDT en pieter 
samen met hun honden omdat ik de enige aanwezig was op de 
ronde 

 

Leeuwkes: 2010- 2011 (3e en 4e leerjaar) 

Janne Billiau 

Leeftijd: 19 
Studies: Geneeskunde 
Functie binnen de ksa: Hoofdleider/bondsleider 
Hobby's: KSA en een kaartje leggen met vrienden 
Ik lust heel graag: Pasta 
Lievelingsdier: katten  
Mijn Grootste angst is: Hoogtes 
Op een onbewoond eiland wil ik zitten met: Arne mijn 
broer 
Dit heb ik als laatste gegoogeld: Hoe spel je gegoogeld 
Dit wil ik zeker nog eens doen in mijn leven: 
parachutespringen en dus mijn grootste angst 
overwinnen. 
Mooiste KSA-herinnering: Aankomen in stad X na de 4-
daagse staptocht Joepie. 
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Jente Van de Velde 

Leeftijd: 18 
Studies: Kinesitherapie 
Functie binnen de KSA: materiaalman 
Hobby's: KSA, voetbal en vogelspotten 
Ik lust heel graag: ballekes in tomatensaus met frit 
Lievelingsdier: blobvis 
Mijn grootste angst is: zombie apocalyps 
Op een onbewoond eiland wil ik zitten met: Carlos 
Slim Hélu 
Dit heb ik als laatste gegoogeld: Wie is de rijkste 
man ter wereld? 
Dit wil ik zeker nog eens doen in mijn leven: vormen 
uit zeep krassen 
Mooiste KSA herinnering: Plopsa Coo op kamp 

 
Robbe Vermeire 

Leeftijd: 17 
Studies: Kinesitherapie 
Functies: Schakelman & oversteekman 
Hobby’s: Ksa & voetbal 
Ik lust heel graag: Pizza 
Lievelingsdier: hond 
Mijn grootste angst: een boze oud leider Arne 
Op een onbewoond eiland wil ik zitten met: Stien 
Edlund 
Dit heb ik het laatst gegoogeld: Waarom is leider Stijn 
zo knap? 
Dit wil ik zeker nog eens doen in mijn leven: Leren 
breien met Jens Mooiste Ksa herinnering: kamp in 
Basse Bodeux 
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Jongknapen: 2008-2009 ( 5e en 6e leerjaar)  

Jens Remue 

Leeftijd: 19 
Studies: Integrale veiligheid  
Functie binnen de ksa: Locatieman 
Hobby's: Buiten de KSA ben ik milieuactivist #Anuna 
Ik lust heel graag: Rijst, rijst en nog meer rijst 
Lievelingsdier: Langharige trekhond 
Mijn Grootste angst is: Zonlicht als het donker is buiten 
Op een onbewoond eiland wil ik zitten met: De koning van 
Mongolië 
Dit heb ik als laatste gegoogeld: Dora volledige afleveringen 
Dit wil ik zeker nog eens doen in mijn leven: Badmintonnen met K3 
Mooiste KSA-herinnering: Buitenlands kamp 

 

 

Stef Van den Haute 

Leeftijd: 19 
Studies: Bachelor of Science in de informatica 
Functie binnen de ksa: Locatieman en Siteman 
Hobby's: KSA, Serie's kijken, willen gamen maar 
geen tijd hebben 
Ik lust heel graag: Lasagne 
Lievelingsdier: Alles met 4 poten op muizen en 
ratten na 
Mijn Grootste angst is: De muizen en ratten in 
het leidingskot 
Op een onbewoond eiland wil ik zitten met: De 
leidingsploeg <3 
Dit heb ik als laatste gegoogeld: Wanneer komen 
de nieuwe Marvel films uit 
Dit wil ik zeker nog eens doen in mijn leven: In 
een tractor zitten terwijl leider Stijn aan het 
rijden is (en dat overleven) 
Mooiste KSA-herinnering: De avond op de pier, 
op buitenlands kamp, en de laatste avond 

https://www.facebook.com/hashtag/anuna?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/anuna?hc_location=ufi
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Sebastiaan Van de Perre 
Leeftijd: 18 
Studies: Handelsingenieur 
Functie binnen de ksa: ledenverzekering 
Hobby's: Ksa en windsurfen 
Ik lust heel graag: scampi’s 
Lievelingsdier: Jerboa 
Mijn grootste angst: niet kunnen eten 
Op een onbewoond eiland wil ik zitten met: drinkbaar 
water 
Dit heb ik het laatst gegoogeld: Top 10 vreemdste dieren 
Dit wil ik zeker nog eens doen in mijn leven: Naar 
plopsaqua gaan. 
Mooiste Ksa herinnering: de 2-daagse naar Verviers 

 

Knapen: 2006-2007 ( 1e, 2e  en 3e middelbaar) 

Bram Van der Taelen 

Leeftijd: 21 
Studies: Toegepaste Informatica (Systeem en 
Netwerkbeheer) 
Functie binnen de ksa: Penningmeester 
Hobby's: KSA, slapen en Sabor knuffelen 
Ik lust heel graag: Alles met scampi's en goed 
veel look 
Lievelingsdier: Sabor 
Mijn Grootste angst is: vuile wespen 
Op een onbewoond eiland wil ik zitten met: Bear 
Grylls  
Dit heb ik als laatste gegoogeld: How to survive 
on an onbewoond island 
Dit wil ik zeker nog eens doen in mijn leven: In 
ieder geval niet terug op buitenlands kamp naar 
Roemenië 
Mooiste KSA-herinnering: zangstondes met 
onderandere Con Te Partirò en Le Connemara 
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Emiel Van Belle 

Naam: Emiel Van Belle 
Leeftijd: 19 
Studies: Toegepaste Informatica 
Functie binnen de ksa: Ik schrijf zo die boekjes enal 
Hobby's: KSA, de bloemetjes buitenzetten, mijn 
rijbewijs proberen halen en achter mijn vertrouwde 
PC'tje zitten. 
Ik lust heel graag: Een kleintje met stoofvleessaus en 
mayonaise, een viandel special, 
een bamischijf, 2 bouletjes maison in ‘t vet, een 
berenhap, een saté met extra kruiden, een Bicky 
royale en een cola light alstublieft 
Lievelingsdier: Poesjes 
Mijn Grootste angst is: Wat is dat? Angst? 
Op een onbewoond eiland wil ik zitten met: 
Margot Robbie 
Dit heb ik als laatste gegoogeld: Fluorescentie-in-
situhybridisatie 
Dit wil ik zeker nog eens doen in mijn leven: De dodentocht uitstappen ( of toch nekeer 
proberen) 
Mooiste KSA-herinnering: Stunten op stuntnacht 

Wout Gijselaar 

Leeftijd: 18 
Studies: Economie Moderne Talen 
Functie binnen de ksa: schakelman 
Hobby’s: KSA, gamen en slechte punten halen. 
Ik lust heel graag: Spaghetti of nen trog frieten 
Lievelingsdier: Surinaamse Pad 
Mijn grootste angst is: de hoogte 
Op een onbewoond eiland wil ik zitten met: Een 
volgetankte boot en een kapitein 
Dit heb ik als laatste gegoogeld: Waarom denkt 
iedereen dat de aarde rond is? 
Dit wil ik zeker nog eens doen in mijn leven: Gaan 
schuifellen op Rampage Open Air 
Mooiste KSA-herinnering: De laatste avond van 
buitenlands kamp 
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(Jong)hernieuwers: 2002-2005 ( 4e en 5e middelbaar) 

Sammy Masschelein 
Leeftijd: 21 
Studies: ICT (maar eigenlijk werk ik al) 
Functie binnen de ksa: Siteman 
Hobby's: Piano, DJ'en en slapen 
Ik lust heel graag: Sushi, Burger King Burgers en nen trog van bij 

Marco 
Lievelingsdier: Lieve poesjes! 
Mijn Grootste angst is: "Boels Verhuur N.V.” 
Op een onbewoond eiland wil ik zitten met: een volgetankte 

helikopter met piloot 
Dit heb ik als laatste gegoogeld: Opel Calibra Reservewiel 
Dit wil ik zeker nog eens doen in mijn leven: Op buitenlands kamp 

gaan naar een leuker land dan Roemenië 
Mooiste KSA-herinnering: Op groot scherm de wk-matchen bekijken op kamp 

Jarne Van de Velde 
Leeftijd: 21 
Studies: audio visual design (hopelijk afgestudeerd, 

erna werken bij de VRT & verkort traject 

communicatiewetenschappen) 
Functie binnen de ksa: design joch 
Hobby's: nee 
Ik lust heel graag: tarwe 
Lievelingsdier: bok 
Mijn Grootste angst is: raaf, ekster 
Op een onbewoond eiland wil ik zitten met: buffel 
Dit heb ik als laatste gegoogeld: stevige le coq sportifs 

maat 42 morgen in huis 
Dit wil ik zeker nog eens doen in mijn leven: op Wout 

zijn espen klasjen 

Mooiste KSA-herinnering: op Wout zijn espen klasjen 
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Inschrijven voor KSA Sint-Baafs Ninove is heel gemakkelijk, en kan op twee 

manieren. 

De eerste optie is om uw zoon online in te schrijven. Hiervoor surft u gewoon naar 

www.ksaninove.be. Hier zoekt u naar het tabblad ‘inschrijvingen’ en vult u 

vervolgens daar de vragenlijst in. Eens deze vragenlijst ingevuld is, schrijft u 40 euro 

over naar het rekeningnummer BE71 4340 0629 2169 

Pas als de vragenlijst én het bedrag van 40 euro is overgeschreven is uw zoon 

ingeschreven! 

 

 

 

 

 

 

 

Als tweede optie kan u uw zoon nu ook op de startdag zelf inschrijven, en cash 

betalen. Op de startdag zal een stand aanwezig zijn voor en na de ronde! Als u voor 

deze optie kiest, zorg dan zeker dat u het inschrijvingsformulier dat u in het midden 

van deze schakel vindt ingevuld meebrengt! 

 

 

 

  

inschrijven 

http://www.ksaninove.be/
http://www.ksaninove.be/
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Het enige echte KSA uniform 

Het volledige KSA uniform bestaat uit een koningsblauw hemd met rond de schouder een 

oranje sjaaltje. 

Het dragen van een KSA uniform toont aan dat je trots bent om lid te zijn van de KSA. Niet 

alleen buitenstaanders zien dat we één groep zijn, maar ook de groep zelf gaat zich zo 

gedragen. Het uniform zorgt voor een stevig groepsgevoel. 

Met je uniform kun je laten zien aan iedereen wat al jouw ervaringen zijn binnen de KSA 

door verschillende schildjes of embleempjes aan je uniform te naaien. Deze schildjes zijn 

bijvoorbeeld van jaarthema’s, kampen of andere leuke activiteiten die je hebt beleefd in 

de KSA. Natuurlijk kun je altijd jouw uniform zelf personaliseren en versieren door er iets 

op te tekenen of leuke gadgets aan te hangen maar weet je wat het allerleukste is aan je 

eigen uniform? Je kan het af en toe eens lekker vuil maken! 

Hoe bestel ik een hemd? 

Door de goede prestaties van Stijn als Fashion Police is hij dit jaar weer herkozen als 

uniformenman van de KSA. 

Je kan Stijn Van Oudenhove gerust aanspreken voor en na de rondes of contact met hem 

op nemen. Graag hebben we een contante betaling voor een uniform om alles zo vlot en 

correct mogelijk te laten verlopen. Zorg dus liefst voor gepast geld! 

Prijslijst 

KSA-hemd: 25 euro 

Sjaaltje: 2.5 euro 

Schildje (/stuk): 0.50 euro 

Contact 

Stijn Van Oudenhove 

0470 45 81 35  

 

 

  

uniform 
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Zoals elk jaar organiseren we weer ons (bijna) wereldberoemd Mosselfestijn! Dit jaar valt 

dit op 12 en 13 oktober. Iedereen is uitgenodigd om super-de-luxe gigantisch lekkere 

mosselen te komen eten. Voor de niet-liefhebbers  zijn er dit jaar ook zeer lekkere balletjes 

in tomatensaus te verkrijgen. De leidingis natuurlijk niet enkel op zoek naar eters, maar ook 

naar werkers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze doen wij dan ook een oproep naar alle vrijwilligers die ons graag zouden komen 

helpen, alle hulp is welkom. Wij zijn nog op zoek naar:  

• Afwassers en afdrogers  

• Cleaning ladies/men (die helpen met “den opkuis” op zondag) 

• Barbedienden.  

Ook merken we dat het jaarlijks moeilijker en moeilijker wordt om sponsors te vinden voor 

ons eetfestijn. Daarom proberen we dit jaar contact te leggen via onze Schakel! Wij vroegen 

ons af of u een onderneming kent die interesse heeft in het sponsoren van ons eetfestijn. 

In ruil daarvoor krijgt de onderneming een plaats op onze onderlegger. Deze onderlegger 

krijgt elke bezoeker gedurende het hele weekend te zien. De gangbare tarieven hiervoor 

binnen onze vereniging zijn: 25 euro voor een normaal vak, 50 euro voor een groot vak.  

Dit jaar zit daar ook nog sponsering voor onze fuif op 20 oktober bij! Zo krijgt u voor 50 

euro ook nog een vermelding op onze fuifpagina en onze poster. Indien u bereid bent om 

te helpen of een onderneming kent die interesse heeft in ons voorstel, gelieve dan contact 

met ons op te nemen via leiding@ksaninove.be of met bondsleider Janne.  

Aan alle eters, helpers en sponsors nu al een welgemeende “dank u”! 

mosselfestijn 
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Rondes worden altijd georganiseerd op het Sint-

Aloysiuscollege van 14:00 tot 17:00 tenzij anders 

vermeld bij het programma! Het is dus zeer 

belangrijk om dit op voorhand te lezen. 

 

Draag zeker altijd kleren die vuil mogen worden 

(uniform!) en zorg ervoor dat de achterbank van de 

auto beschermd is. 

 

Gelieve uw zoon niet vroeger dan een kwartier voor 

de ronde af te zetten en niet later dan een kwartier 

na de ronde op te halen.  

programmas 



 
 

 



19 
 

  



20 
 

 



21 
 

  



22 
 

 



23 
 

 



24 
 

  



25 
 

 



26 
 

 



27 
 

  



28 
 

 

We willen toch nog even de tijd nemen om deze nu oud-leiders te bedanken voor alles 

wat ze voor de KSA betekend hebben, en voor alles wat ze voor de KSA gedaan of 

opgeofferd hebben. Merci voor alles jongens! Er is een tijd van komen en een tijd van 

gaan, maar leider blijf je voor altijd! 

  

Ik zeg u geen vaarwel mijn vriend... 
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Marco zegt tegen Kim: ‘Wist jij dat ik zonder wekker of horloge weet hoe laat het is?’ ‘Wat 

knap, hoe dan?’ vraagt Kim. ‘Nou,’ zegt Marco, ‘als ik 's nachts op mijn balkon sta en 

trompet speel, roept mijn buurman: “Hé mafketel, het is vier uur ’s nachts!” 

 

Een spin en een duizendpoot spreken af. De spin wacht al drie uur op de duizendpoot. 

Na drie uur komt de duizendpoot eindelijk. De spin vraagt aan de 

duizendpoot: 'Waar bleef je nou?' 'Nou,' zegt de duizendpoot, 'bij de 

ingang stond een bordje met de tekst: voeten vegen.’  

 

‘Mama,’ vraagt Charleen op een dag, ‘wat is eigenlijk een schimmel?’ ‘Een schimmel is een 

wit paard, net als dat van Sinterklaas’, zegt haar moeder. Waarop Charleen antwoordt: 

‘Waarom moet dat paard van Sinterklaas dan per se op mijn boterham zitten?’ 

 

 

  

mopppenhoek 
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Ohnee! Oud – leider Arne heeft op kamp zijn brood laten vallen onder de sjelter, nu is het 

gras zó hoog dat hij het bijna niet meer kan vinden! Zon 

der Arne’s dagelijkse boterham wordt hij humeurig! Help jij Arne zijn boterham smeren?  

Nog è spelleke 
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Contact 
 

SLOEBERS 

Stijn Van Oudenhove 0470/45.81.35 

Tibo Goemaere 0471/43.75.38 

Jan de Wit 0498/42 18 30 

 

LEEUWKES 

Janne Biliau (Hoofdleider) 0477/34.41.66 

Robbe Vermeire 0492/31.52.37 

Jente Van de Velde 0495/99.58.87 

 

JONGKNAPEN 

Jens Remue 0489/87.81.16 

Stef Van Den Haute 0485/46.55.23 

Sebastiaan Van de Perre 0485/22.28.72 

 

KNAPEN 

Bram Van Der Taelen 0498/71.84.26 

Emiel Van Belle 0491/06.83.82 

Wout Gijselaar 0476/04.16.05 

 

JONGHERNIEUWERS & HERNIEUWERS 

Sammy Masschelein 0470/48.86.13 

Jarne Van de Velde 0478/83.72.53 
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KSAgenda 
 
22 september 
 

 
Ninove speelstad! 

 
12 & 13 oktober 
 

 
Mosselfestijn 

 
18 oktober 
 

 
Dag van de jeugdbeweging 

(Vergeet jullie hemd niet te dragen!!) 

 
25 oktober 
 

 
Filmavond 

 
 
1-11 juli 
 

 
Jaarlijks zomerkamp 

 

 


