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Jo, jo, jo, welkom bij de tweede schakel van het KSA-jaar. In naam van alle leiders willen 

wij jullie alvast een prettige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar wensen! Deze editie van de 

schakel wordt de (jammer genoeg) NIET meer afgedrukt, om Anuna De Wever toch een 

beetje te troosten nadat de klimaattop werd afgelast. Maar dat heeft ook zijn voordelen 

hè, nu kan u hem lezen in kleurkes en al! De enige schakel die jullie nog in papier in 

ontvangst zullen kunnen nemen is de Kampschakel.       

Nu iedereen ‘properkes’ gedoopt is en de temperaturen langzaam dalen, komen 

Kerstmis en Nieuwjaar om de hoek loeren. Dat betekent niet alleen dat we gezellig de 

voetjes onder tafel mogen schuiven bij de haard, maar ook dat die verschrikkelijke 

examens ook maar steeds dichterbij komen (eikes!). Hierdoor zullen er hier en daar wat 

rondes wegvallen. Maar niet getreurd, de leiding zal dit goedmaken door een SUPER leuk 

kerstfeestje te organiseren! Op dit traditioneel feestje zorgen we voor een gezellige 

kerstsfeer, gaan we samen kerstspelletjes spelen en wordt er samen met iedereen een  

heerlijk kerstmaal opgesmikkeld. De jongste groepen mogen ook nog eens een nachtje 

op het college verblijven op de sleepover en hun eind februari nog eens bewijzen op 

kindercarnaval! Na onze verbluffende prestatie vorig jaar hebben we nóg meer zin om 

dat podium opnieuw te halen! Kindercarnaval is dus ook zeker iets om naar uit te kijken! 

Samen met de Sloebers, Leeuwkes en Jongknapen gaan we samen onze kostuums 

maken, danspasje oefenen én een liedje zingen.  

Het worden een drukke paar maanden want 9 februari is het ook alweer vriendjesdag 

(JOEPIE!), dit betekent dat jij (of jouw zoon) een vriendje mag meebrengen om dan 

samen met iedereen toffe spelletjes te spelen. Niet te missen dus!  

Moest ik u zijn zou ik deze schakel zéker lezen want onze mysterieuze kampplaats wordt 

eindelijk onthuld! Spannend spannend! 

Iets verder in de schakel hebben zouden we ook graag iedereen die betrokken was bij 

het mosselfestijn nóg eens bedanken. Dankzij jullie was het weer eens een 

supergeslaagde editie!  

 

Met zeer vriendelijke groetjes 

Team Skaekel  

Redactietoneeltjen 
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Zaterdag 29 februari is het opnieuw kindercarnaval. Na onze 3e plaats vorig jaar 

hebben we de smaak nog meer te pakken en nemen we opnieuw deel aan 

kindercarnaval. Geen valse verwachtingen, maar zoals steeds een gezonde ambitie 

om op het podium te staan!  

Inschrijvingen: 

Inschrijven doe je door het daarvoor voorziene formulier op onze website 

(www.ksaninove.be) in te vullen. Daarin kan je aangeven of je zoon wel of niet 

deelneemt aan kindercarnaval. Daarnaast staat er ook alle betaalinfo in: 10 euro over te 

schrijven naar het KSA-rekeningnummer BE71 4340 0629 2169 met in de mededeling 

“kindercarnaval + naam + groep: sloebers/leeuwkes/jongknapen”  

Inschrijven kan vanaf 1 januari tot 3 februari!  
 

Waarom die 10 euro? In deze 10 euro zit de aankoop van de stoffen, foam, verf, lijm,... 

Daarnaast krijgen ze ook op kindercarnaval tijdens de show een koekje en flesje 

water/cola/fanta.  

Tijdens 1 van de 2 knutselzondagen ontvangt uw sloeber/leeuwke/jongknaap nog een 

brief met alle praktische info over kindercarnaval zelf. 

 

  

Kindercarnavalleken  
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Wat?  

Voor de tweede keer organiseren we een Vriendjesronde, joepie! Dit is als het ware een 

2e instapmoment voor nieuwe vriendjes, want iedereen kent wel iemand die graag eens 

zou zien wat we op zondag allemaal uitspoken! Neem zeker vriendjes mee en hopelijk 

zijn ze ervan overtuigd na deze leuke dag om bij ons te komen spelen. Wat kan er 

verwacht worden? Typische KSA-spelen, verrassingen, plezier, plezier en nog eens 

plezier!   

Wie?  

De Vriendjesdag is voor iedere jongen die geboren is van 2003 tot en met 2013. Meisjes 

kunnen op dezelfde dag een Vriendjesronde meemaken bij KSA Sint-Goedele Ninove.  

Wanneer?  

Zondag 9 februari van 14 tot 17u  

Waar?  

Deze ronde zal op onze vaste locatie, het Hartencollege (weggevoerdenstraat), 

doorgaan.  

Waarom?  

Het begin van het schooljaar is steeds een drukke periode en voor de jongsten onder ons 

is het soms nog wat onwennig om meteen ook te starten met een jeugdbeweging. 

Daarom organiseren we graag een vriendjesdag om een echt 2e instapmoment te geven 

voor hen. We merken dat er gedurende het hele jaar nieuwe leden bijkomen, wat niet 

altijd even gemakkelijk is aangezien we niet wekelijks een kennismakingsactiviteit 

kunnen inrichten. Op deze manier hopen we een volwaardige kennismaking te 

organiseren met elkaar en de KSA!  

 

  

Vriendjesdagsken  
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Tijdens de rondes hebben wij gemerkt dat veel leden nog steeds niet inschreven zijn, of 

nog geen uniform hebben aangekocht. Dit is natuurlijk wel uiterst belangrijk voor de 

verzekeringen, onze administratie (en onze kas     )!  Daarom herinneren we er u nog 

graag even aan hoe u dit allemaal in orde kan brengen voor uw zoon. Ook nog even 

medelen: Ondanks alle geruchten, Stijn bijt écht niet hoor, ik beloof het! 

 

Hoe schrijf ik mijn zoon in? 

Inschrijven voor KSA Sint-Baafs Ninove is heel gemakkelijk. Als uw zoon heeft beslist om 

bij onze KSA te blijven is inschrijven noodzakelijk om hem te kunnen verzekeren! 

Hiervoor surft u gewoon naar onze gloednieuwe site 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! 

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 

  

Inschrijvingskes en uniformkes 
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Het mosselfestijn was dit jaar alweer een enorm succes! Dit hebben we te danken aan 

enkele speciale mensen. Daarom zouden we graag een bladzijde benutten om deze 

mensen uitgebreid te bedanken.  

Ten eerste zouden we graag de massale opkomst van de eters bedanken. Dit jaar 

mochten we maar liefst 614 KSA’ers en sympathisanten ontvangen. Zonder jullie was het 

uiteraard niet mogelijk om al onze mosselen te mogen serveren. Elk jaar krijgen we meer 

eters over de vloer. De derde shift op zaterdagmiddag heeft hier zeker deugd aan 

gedaan en zal ongetwijfeld volgend jaar terugkomen! We hebben alweer geweldig veel 

lovende commentaren en dit doet ons enorm veel deugd.  

Ten tweede zouden we graag Kapitein Baaf VZW bedanken. Zij ontfermen zich over 

onderandere de reclame en zijn een enorme hulp in de organisatie. Dit kunnen we 

absoluut merken aan de opkomst. Hun hulp komt ons mosselfestijn alleen maar ten 

goede! 

Ten derde zouden we graag de vrijwilligers: ouders en oud-leiding bedanken voor hun 

hulp bij het inschenken van drank, frietjes bakken, mossels klaarmaken, opkuis en de 

lach op hun gezicht. De KSA heeft enorm veel geluk dat we elk jaar op deze mensen 

kunnen rekenen! Zonder hen zou het mosselfestijn helemaal in honderd lopen!  

En last but not least: een welverdiend applaus aan de leiding en de oudste groepen 

omdat zij hun jaar na jaar volledig smijten om het mosselfestijn tot een goed einde te 

brengen.  

Wij zijn al deze mensen zo dankbaar om ervoor te zorge dat wij elk jaar opnieuw hét 

evenement van ‘t jaar kunnen organiseren. Wij kijken alvast uit naar de volgende editie! 

 

  

Een heel dik merci’ken 



 
8 

 

 

 

 

  

 

Er waren eens... 3 sterke leiders met hun stalen ros.  
De trotse leiders gingen onder de naam Stoere Stef, Jodelende Jens en Trouwe 

Tibo. Zij stonden voor een enorm lastige queeste, want edele koning Janne 
van Nineuve had hun opgedragen nieuwe landen te verkennen en deze te 

koloniseren. Dagen - , weken - , maandenlang zochten ze naar de ideale plek 
om hun kamp op te zetten. Tijdens hun tocht kwamen ze allerhande monsters 
en vieze beesten tegen en overleefden ze slechts op water en brood. Gelukkig 

waren deze stoere leiders op alles voorbereid! Hun zoektocht strandde in 
een land ver , ver hier vandaan. Een land dat nog niet op de kaart stond, en 

waar niemand ooit van gehoord had. Hier zal de KSA wel leuke tijden 
beleven, dachten ze, want naast het stuk land lag ook een magisch speelbos 

waar sloebers en leeuwkes vrij zouden kunnen rondhuppelen samen met vele 
andere magische dieren.  

Ze noemden deze magische plaats: Hoksentstraat, 3941 Hechtel-Eksel. 
Stoere Stef beloofde ons dat het land binnen 7 maanden veilig zou zijn om de 
rest van ons volk naar daar te halen. Bij deze nodigen wij jullie allemaal uit 

van 1 tot 11 juli in dit mysterieuze nieuwe land, waar de grond vruchtbaar 
zal zijn en de rivieren helder! 

Begin maar al af te tellen, tot dan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kampplaatsken 
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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 het programma op 

voorhand volledig door te lezen! 

 

Draag zeker altijd uw 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 , wij zijn 

geen kinderopvang! 

  

Programma’kes 
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Programma (kn)apen 

Excuses voor de vele verschillende lettertypes, maar leider Wout vond zijn gedacht niet! 

24 nov: Ruiltocht 

Ja, ja! Jullie kennen het wel allemaal, ruiltocht. Jullie gaan in teams 

een voorwerp moeten ruilen totdat jullie genoeg voedsel hebben om heel 

Ninove te voeden! Maar tegenwoordig zijn we al wat gezonder, dus is er 

een twist! 

 

1 dec: Gameronde 

Ben jij het beu dat mama of papa altijd aan het zagen zijn dat je moet stoppen met 

spelen? Dan is deze ronde PERFECT voor jou aangezien jullie lieve leiders dat uiteraard 

niet zullen doen. Je mag dus zelf jouw Nintendo Switch, Nintendo Ds, Playstation of 

andere spelconsoles meepakken (dat wel op eigen risico!). De leiding zal uiteraard ook 

zelf een of meerdere dingen voorzien. 

 

8 dec: Teambuilding 

Vandaag testen we of jullie elkaar vertrouwen en of jullie als groep heel goed kunnen samenwerken. 

Doe je stoute schoenen maar aan want het zal niet al te gemakkelijk worden! Teamwork zal jullie tot 

de overwinning brengen! 

 

15 dec: kookronde 

Worden jullie de nieuwe master chefs, ontvang jij een Michelin ster of zijn jouw kooktalenten zo 

slecht dat de ratten in ‘t kot ze zelfs niet willen opeten? Dat zullen we te weten komen tijdens deze 

leuke ronde. Jullie gaan een culinair meesterwerk maken en daarna zelf opeten (als het dan wel op te 

eten valt, hé). Afspraak om 11u (tot 14u) 
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21 dec: Kerstfeestje 18u – 21u 

JAAAA! Het is eindelijk zo ver, het welgekende kerstfeestje! Zet 

je kerstmuts maar op want we gaan samen leuke spelletjes 

spelen,om daarna lekker te smullen van het heerlijke eten dat de 

leiding voorzien heeft voor jullie! 

GEEN RONDE OP 29/12, 5/1 

Jullie liever leidertjes zitten midden in ‚den blok‘, en kunnen helaas geen leiding geven 

     

12/01: Schaatsen 

Vandaag gaan we Schlittschuh laufen (das schaatsen in‘t Duits)!! Veel is er niet over 

te zeggen, afspraak aan de schaatsbaan te Liedekerke van 14u tot 17u. Neem zeker 

en vast Handschoenen, dikke kousen EN 5 EURO mee! Zorg dat je goed gekleed 

bent want het is daar wat koud hé! 

19/01: Gezelschapsspelletjesronde 

Voor zo‘n lang woord komt het er op 

neer dat we samen 

gezelschapspelletje gaan spelen. 

Deze keer moeten jullie zelf niks 

meenemen, maar natuurlijk mag dat 

wel hoor! De leiders zullen alvast 

veel spelletjes hebben om mee te 

spelen. 

 

2/02: Leidingsweekend 

Helaas is er deze zondag geen ronde     . De leiding gaat dan op een welverdiend weekend na de zware examenperiode. 

Maar niet getreurd, want volgende week is het wél ronde. Tot dan! 
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9/02: Pisquiz 

Heb jij het grootste brein? Of heb jij de grootste blaas? Of misschien allebei? Wie 

weet, maak je geen zorgen want we zullen jullie denkvermogen zeker testen. Welk 

team wordt het ultieme pisquiz-team? 

 

16/02: ? 

Vandaag is de ronde een mysterieuze ronde! Wat wordt er gedaan? Wat is de prijs 

aan het einde van de ronde? Dat zullen jullie die dag allemaal zelf  te weten komen! 

Niet gevreesd, we gaan niks stom doen! 

 

23/02: Een tegen allen 

Jullie nemen het vandaag op tegen de leiding :o! 

Kunnen jullie alle opdrachten die de leiding heeft 

gegeven voltooien of gaan jullie het al opgeven na 

de eerste opdracht? Wij hopen alvast dat het niet 

het laatste is! 

 

1/03: Paracommando‘s 

Heb jij al eens gedroomd dat je in dé elite van het leger zat? 

Vandaag is die dag want vandaag worden jullie eventjes echte 

paracommando‘s en gaan jullie samen opdrachten vervullen om zo 

genoeg grondstoffen te verzamelen om de vijand compleet te 

vernietigen! 

 

8/03: Sport en spel 

Trek je sportschoenen maar aan want vandaag wordt een heel sportieve dag! We gaan 

verschillende sporten spelen. Het winnende team gaat lopen met de prijs, dus doe maar je 

best!  

 

Met vriendelijke groet 

Team supercool 
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Contactje leggen?  
 

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 

 

Rekeningnummer:  

BE71 4340 0629 2169 



 
3 

 

Agenda’ke 
 
21 December 
 

 
Kerstfeestje 

 
12 Januari 
 

 
Schaatsen 

 
24–25 Januari 
 

 
Sleep - Over 

 
9 februari 
 

 
Vriendjesdag 

 
 
29 februari 

 
Kindercarnaval 

 


