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REDACTIONEELke
HALLOO BESTE LEDEN!! Het is weer zover, de winter komt eraan! Jaja,
dat betekent dus dat jullie nu de 2e editie van de schakel lezen!
Daarom willen wij jullie in naam van alle leiders alvast een prettig
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar wensen!
Het wordt om de week kouder en kouder, de bomen verliezen hun
blaadjes en iedereen krijgt een snotneus… Maar dat betekent niet dat
de rondes saai gaan worden! Integendeel! Er staat jullie een heleboel
te wachten! In december gaan we allemaal samen een KSA kerstfeest
vieren! JOEPIEE!! Zoals traditie gaan we dan samen gezellige
kerstspelletjes spelen en daarna een heerlijke kerstmaaltijd
opsmikkelen(mmm)! In januari is het weer sleepover, waarbij we
samen een nachtje gaan doorbrengen en elkaars stinkvoeten weer
ruiken(mmm)! En dan NOG iets: in februari is het weer kindercarnaval!
En na een jaar van afwezigheid vliegen we er weer in en gaan we weer
ons best doen en voor 1ste plaats gaan! De jongste groepen gaan er
samen weer een karnaval van maken om nooit te vergeten! Jullie
leiders hebben weer superleuke rondes gepland, boordevol plezier!
Met zeeeer vriendelijke groeten,
Team Schakel
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KAPITEIN BAAF
Ahoi beste ouder, lid of sympathisant!
Ook dit KSA-werkjaar steekt VZW kapitein Baaf weer van wal! Alvorens we onze zeilen volledig hijsen, gaan we
op zoek naar matrozen die onze VZW willen versterken. Hiervoor doen we graag beroep op jullie
enthousiasme!
Onze VZW werd opgericht in 2017 ter ondersteuning van KSA Sint-Baafs Ninove.
In de eerste instantie had onze VZW het doel om een eigen lokaal te zetten. Dit om een jongensdroom, die
tegenwoordig iedere jeugdbeweging koestert, te realiseren.
Omwille van het toenmalige politieke landschap en andere onvoorziene redenen was het niet mogelijk om ons
opgestelde doel te realiseren in de door ons voorziene en gehoopte termijn. Vanuit deze realiteit won de
doelstelling om te ondersteunen aan prioriteit.
Bij het ondersteunen van de jeugdbeweging wenst onze VZW de connectie en het samenhorigheidsgevoel te
versterken tussen alle leden, actoren, partijen en betrokkenen binnen onze jeugdbeweging. Onze VZW wilt
hierin de rol van verenigende en verbindende factor spelen.
Om dit doel te realiseren, zet onze vzw in op het organiseren van verschillende activiteiten. Wil je graag op de
hoogte blijven van de koers die wij het komende jaar zullen varen? Maak je dan lid van onze nieuwsbrief en
kom aan boord.
Voel je de passie om mee het roer in handen te nemen of om andere posten te bemannen? Ook dan ben je
meer dan welkom als actief lid*! Helpende handen komen altijd van pas!
Inschrijven kan via het contactformulier op onze site of via een mail naar info@kapiteinbaaf.be

*Actief lid: als actief lid krijg je geregeld updates van de werking van onze vzw en word je uitgenodigd op onze
algemene vergadering. Je wordt gevraagd om een handje toe te steken bij het organiseren en houden van
evenementen . Alle hulp is welkom, dit zonder verplichtingen. Daarnaast komen actieve leden af en toe samen
op gelegenheden. Ook dit zonder verplichtingen.
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VRIENDJESDAGske
Wat?
Voor de derde keer organiseren we 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 dus zeker een vriend mee en
wie weet zien we ze de volgende ronde terug! Wat kan er verwacht worden?
Typische KSA-spelen, verrassingen, plezier, plezier en nog eens plezier!
Wie?
Vriendjesdag is voor jongens die geboren zijn van 2005 tot en met 2015.
Wanneer?
Zondag 13 februari van 14u 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.

5

SLEEPOVERke
Jaja, eindelijk is het weer zover! De wereldberoemde sleepover van KSA SintBaafs Ninove is terug!

Wat moeten jullie dan allemaal meebrengen?
•
•
•
•
•
•
•

Slaapzak
Kussentje
Matje
Pyjama
Tandenborstel
Tandpasta
Jullie wel geliefde teddybeer

Waar en wanneer zal deze sleepover zich plaats vinden?
Dit zal zoals gewoonlijk op het college gebeuren van 21/1 tot 22/1. Jullie
mogen vrijdagavond komen vanaf 19u en mogen de volgende ochtend
opgehaald worden om 8u.
Zorg ervoor dat uw zoon al gegeten heeft VÓÓR de sleepover.

Wat gaan wij allemaal doen?
Wij gaan samen allemaal toffe dingen kunnen doen met onze KSA vriendjes.
Wat dat er specifiek gaat gebeuren blijft nog een verassing! (Leiding zal dan
via Whatsapp meer uitleg geven.)
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KINDERCARNAVALke
5 maart is het weer zover: KINDERCARNAVAL!! Dit jaar doen we weer mee en
gaan natuurlijk voor 1ste plaats! We gaan nog eens ons beste doen, en samen
geraken we weer op het podium!
INSCHRIJVINGEN:
!Inschrijvingen van 7 januari tot 10 februari!
Op www.ksaninove.be vindt u dan een formulier waar u kunt aangeven of u
zoon wel of niet deelneemt dit jaar. Alle betaalinfo staat er ook bij.
€10 overschrijven naar de KSA-rekeningnummer BE71 4340 0629 2169 met in
de mededeling “kindercarnaval+ naam+ groep
(sloebers/leeuwkes/jongknapen)”
Waarom €10?
In deze €10 zit de aankoop van de stoffen, verf, foam, lijm,… Uw zoon krijgt
tijdens de show ook een versnapering en een drankje(water/cola/fanta).
Tijdens beide knutselrondes ter voorbereiding van de stoet ontvangt uw zoon
nog een brief met alle praktische info over kindercarnaval zelf.
Hierbij nog een sfeerfoto van 2 jaar geleden…
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PROGRAMMAkes
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.
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21-22/01: Sleepover
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30/01: Sport en spel

CONTACT
SLOEBERS
Janne Billiau

0477/34.41.66

Jan De Wit

0498/42.18.30

Leon Dehertog

0478/02.43.92

Mauro Cartrysse

0483/49.09.31

LEEUWKES
Tibo Goemaere

0471/43.75.38

Thomas Bogaert

0499/50.60.39

Simon Barth

0499/84.95.16

Wout Cardoen

0473/74.28.19

JONGKNAPEN
Stef Van Den Haute (Hoofdleider)

0485/46.55.23

Jente Van de Velde
Niko Robberechts

0495/99.58.87
0474/61.91.40

Luca Abraham

0474/62.81.94

Nathan Longin

0473/38.17.75

KNAPEN
Emiel Van Belle

0491/06.83.82

Jens Remue

0489/87.81.16

Wannes De Maeseneer

0499/20.32.54

Wout Van Esbroeck

0492/92.66.17

(JONG)HERNIEUWERS
Robbe Vermeire

0492/31.52.37

Wout Gijselaar

0476/04.16.05

REKENINGNUMMER:

BE71 4340 0629 2169
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KSAgenda

18 december

Kerstfeestje

9 januari

Schaatsen

21-22 januari

Sleep - Over

13 februari

Vriendjesdag

5 maart

Kindercarnaval

18

