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Redactietoneeltje
Dames en heren, welkom bij de eerste editie van de schakel, werkjaar
2022-2023! (Applaus) Hou jullie allemaal maar vast aan de takken van de
bomen want het zal ongetwijfeld weer een spectaculair plezant jaar worden!
Zoals elk jaar is deze eerste editie van de schakel volgepropt met informatie
voor nieuwe (en oude!) leden. Het is dus zeker handig en aangeraden om
de schakel eens grondig door te nemen.
We beginnen met de leidingsvoorstelling, zodat u meteen kan zien wie dit
jaar uw lieve kapoen zal entertainen. U kan ook lezen hoe oud ze zijn, wat
ze studeren, wat hun lievelingseten is (zeer belangrijk) en zo verder en zo
voort.
Spijtig genoeg moeten we dit jaar afscheid nemen van maar liefst 5
topleiders
. Hun jaren dienst zijn onbetaalbaar geweest voor de KSA en
daarom schenken we hun nog eens een dankrede in deze schakel. Dit mooie
afscheid hebben ze zeker en vast verdiend!
Hierna volgt er heel wat praktischere informatie over hoe u uw zoon kan
inschrijven, hoeveel dat kost en hoe ze een uniform kunnen aankopen. Dit
deel is zeker belangrijk voor de ouders wiens zoon nieuw in de KSA
aangetreden is! In deze schakel vind u ook de programma’s voor de eerste
drie maanden van het werkjaar en een aankondiging voor het jaarlijkse
mosselfestijn. Alleen maar belangrijke informatie, dus lezen lezen lezen!
Om af te sluiten stellen we onszelf alvast eens voor. Team schakel bestaat
dit jaar uit het sterke duo: Thomas en Leon maar daarnaast komt Jens ook
terug uit schakelpensioen. Na een saaie, KSA-loze vakantie hebben wij weer
superveel zin om er in te vliegen, hopelijk jullie ook!
Vergeef ons onze joekels van schrijffouten en veel leesplezier!

Jens
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Leidingsvoorstelling
Het leidingsteam is uitgegroeid tot een best grote groep en het kan soms
wat moeilijk zijn om ons uit elkaar te houden, aangezien we allemaal
buitengewoon knap en slim zijn (de een wat meer dan de ander). Daarom
proberen we het u iets gemakkelijker te maken met deze
leidingsvoorstelling:

Sloebers (1e en 2e leerjaar)
Naam: Leon
Leeftijd: 18
Hobby's: KSA, KSA en nog eens KSA
Taak binnen de KSA: Schakelman en
jeugdraadman
Ik studeer: Bio ingenieur
Totaal aantal jaar leiding: 2
Mijn guilty pleasure is: Geld uitgeven
Lievelings kamplied: Goemie is nen danser
Het leukste aan leiding zijn: Uitladen met Robbe
Mijn levensmotto: Fart hard, play hard
Na de KSA eet ik graag: Groentjes
Ik heb een crush op: Leider Tibo
Mijn lievelings BV is: Stan Van Samang
Tofste KSA-herinnering: Leidingsdoop
Favoriete activiteit buiten KSA: Wachten op
meer Ksa
Naam: Thomas “Chom” Bogaert
Leeftijd: 18
Hobby's: KSA en fraude
Taak binnen de KSA: Schakelman
Ik studeer: Burgerlijk ingenieur architect
Totaal aantal jaar leiding: 2e jaar
Mijn guilty pleasure is: Dabben
Lievelings kamplied: Ja knapen 3 4
Het leukste aan leiding zijn: Dansen als de leden
niet kijken
Mijn levensmotto: You’re either a smart fella or
a fart smella
Na de KSA eet ik graag: Ketchup met een liter
palmolie
Ik heb een crush op: Alle leiders
Mijn lievelings BV is: Rottenbok
Tofste KSA-herinnering: Leider Tibo
Favoriete activiteit buiten KSA: Vegeteren
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Leeuwkes (3e en 4e leerjaar)
Naam: Nathan Longin
Leeftijd: 18
Hobby's: KSA voor de rest heb ik geen leven
Taak binnen de KSA: Bondsleider
Ik studeer: TEW
Totaal aantal jaar leiding: 2
Mijn guilty pleasure is: Paaseitjes eten met kookie
Wakkie
Lievelings kamplied: Ik zeg u geen vaarwel
Het leukste aan leiding zijn: Naar de zagende
kindjes luisteren
Mijn levensmotto: Skeun effenaf skeun
Na de KSA eet ik graag: Ne goeie vatjige pizza
Ik heb een crush op: Leider Niko
Mijn lievelings BV is: De blonde van K3
Tofste KSA-herinnering: buitenlandskamp
Favoriete activiteit buiten KSA: Op kafaat gaan met
de vriendjes

Naam: Niko Robberechts
Leeftijd: 18
Hobby's: Ksa, mijn varkens onderhouden
Taak binnen de KSA: Uniformenman
Ik studeer: Bio Ingenieur
Totaal aantal jaar leiding: 2e
Mijn guilty pleasure is: Groentenburger smikkelen
Lievelings kamplied: Ja knapen lied
Het leukste aan leiding zijn: Vergaderen
Mijn levensmotto: Gewoon gaan
Na de KSA eet ik graag: Een schel kaas
Ik heb een crush op: Een leider...
Mijn lievelings BV is: Hans Teeuwen
Tofste KSA-herinnering: Leidingsdoop
Favoriete activiteit buiten KSA: Kampvuurtje maken
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Naam: Wout
Leeftijd: 17
Hobby's: Ik doe niks
Taak binnen de KSA: Niks
Ik studeer: In Amerika
Totaal aantal jaar leiding: 2
Mijn guilty pleasure is: Familiefeesten
Lievelings kamplied: Dababy
Het leukste aan leiding zijn: Niet moeten afwassen
Mijn levensmotto: Before the hype
Na de KSA eet ik graag: Schnitzel
Ik heb een crush op: Leider Thomas
Mijn lievelings BV is: Regi (Regi)
Tofste KSA-herinnering: Leidingsdoop
Favoriete activiteit buiten KSA: Schnitzels eten

Naam: Vince
Leeftijd: 18
Hobby: KSA
Taak: locatieman en oversteekman
Studies: farmacie
Jaren leiding: 1
Guilty pleasure: paaseitjes naar Nathan zijn hoofd werpen
Leukste aan leiding zijn: Leon zien zwepen als een baas
Levensmotto: Ritsbroeken zijn de oplossing voor alle
problemen!
Na de KSA eet ik graag: Veel te dikke durum met een liter
of 2 looksaus
Crush: Catoentje
Favo BV: Bart Kaël
Tofste KSA-herinnering: Leider Ballou zijn blote poep
bezichtigen op de bondsvergadering
Favo activiteit buiten KSA: Kafaat

6

Jongknapen (5e en 6e leerjaar)
Naam: Jan De Wit
Leeftijd: 20 jonge lentes
Hobby’s: KSA en tennissen
Taak binnen de ksa: Materiaalman
Ik studeer: “hoe maak ik snel veel geld zonder een
diploma?”
Totaal aantal jaar leiding: 5
Mijn guilty pleasure is: Een serie binge watchen met een
volle zak chips
Lievelings kamplied: Ik zeg u geen vaarwel mijn vriend
Het leukste aan leiding zijn: Toch wel leider Mauro
pesten
Mijn levensmotto: Keel open en kappen
Na de ksa eet ik graag: Rot fruit
Ik heb een crush op: Leider Jens zijn mama
Mijn lievelings BV: Kabouter kwebbel
Tofste ksa herinnering: Buitenlandskamp in Tsjechië
Favoriete activiteit buiten ksa: Tennissen

Naam: Wannes Berger Birken Bok
Leeftijd: 18
Hobby's: KSATJE en mijn tijd met de vriendjes
verbrosselen
Taak binnen de KSA: Sitemeneer
Ik studeer: Digital Arts & Entertainment
Totaal aantal jaar leiding: 2e jaar
Mijn guilty pleasure is: Het schurft van onder teennagels
likken
Lievelings kamplied: Kadavers
Het leukste aan leiding zijn: iedereen kippekusjes geven
Mijn levensmotto: Fietsn es Fietsn
Na de KSA eet ik graag: een boterham dat al een dag of
2 heeft kunnen rijpen in een koud badje
Ik heb een crush op: leider Jens (ma zeg hem da ni aub)
Mijn lievelings BV is: Anton aus Tirol
Tofste KSA-herinnering: De melk ni vinden op
leidingsdoop
Favoriete activiteit buiten KSA: De slechte verliezer
uithangen
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Naam: Mauro
Leeftijd: 17
Hobby's: Premiejager
Taak binnen de KSA: Digitman
Ik studeer: Netwerken en IT
Totaal aantal jaar leiding: 2
Mijn guilty pleasure is: knarsen op zand en stenen
Lievelings kamplied: ik zeg u geen vaarwel mijn vriend
Het leukste aan leiding zijn: leider niko zijn hoofd aaien
Mijn levensmotto: yoo mister white
Na de KSA eet ik graag: methamfetamine
Ik heb een crush op: leider Bergé
Mijn lievelings BV is: rottenbok
Tofste KSA-herinnering: slekken
Favoriete activiteit buiten KSA: dansen met goemie

Knapen (1e, 2e , 3e middelbaar)

Naam: Simon Barth, bartje, bart
Leeftijd: 18
Hobby's: KSA
Taak binnen de KSA: Penning
Ik studeer: Toegepaste Informatica
Totaal aantal jaar leiding: 2 jaartjes
Mijn guilty pleasure is: Leider Jens zien tinderen
Lievelings kamplied: Ik zeg u geen vaarwel mijn vriend
Het leukste aan leiding zijn: De kindjes zien glimlachen
en de aanwezigheid van Goemie
Mijn levensmotto: 1tje is geentje
Na de KSA eet ik graag: Een verse naaktslak in stukjes
gesneden met extra slijm, gemengd met verse sla en
tomaten met EXTRA vel.
Ik heb een crush op: Leider Goemie en leider Niko (ik
kan niet kiezen)
Mijn lievelings BV is: nijntje lief klein konijntje
Tofste KSA-herinnering: shlekkn
Favoriete activiteit buiten KSA: Mijn auto wassen met
een goeie borstel van Dodane
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Naam: Wout Van Bokrijk
Leeftijd: 18
Hobby's: KSA, pookstokspringen, stokpookspringen en
springen met een stokpaardje
Taak binnen de KSA: Designer
Ik studeer: Burgerlijk ingenieur
Totaal aantal jaren leiding: 2
Mijn guilty pleasure is: artisjokken aflikken en dan naar
binnen laten glijden
Lievelings kamplied: Zwepen en het knuppellied
Leukste aan leidiging geven: Kickflip bij de vksj
Mijn levensmotto: stokpoot vette mezelf in poeprivier
Na de KSA eet ik graag: dunne lende
Ik heb een crush op: Kim Clijsters
Mijn lievelings BV is: DJ Shazammy
Tofste KSA-herinnering: lafajetjen bepoezelen
Favo Activiteit: lafajetjen opzoeken, kafaatje

(Jong)hernieuwers (4e t.e.m 6e middelbaar)
Naam: Jens Remue
Leeftijd: 22
Hobby's: KSA, veldvoetbal en zaalvoetbal
Taak binnen de KSA: Schakelman en Verslagman
Ik studeer: niet, ik werk
Totaal aantal jaar leiding: 6
Mijn guilty pleasure is: Op Goemie zijne Tinder gaan en
afvragen waarom hij nog geen vriendin heeft
Lievelings kamplied: Vrolijke vrienden
Het leukste aan leiding zijn: Wingman zijn voor de
gasten
Mijn levensmotto: Chiro KAKAo, afgelekte frisco
Na de KSA eet ik graag: Rauwe biefstuk op een bedje
van versgeplukte brandnetels
Ik heb een crush op: Jill Roord
Mijn lievelings BV is: Gloria Monserez
Tofste KSA-herinnering: buitenlands kamp
Favoriete activiteit buiten KSA: Zandkastelen bouwen
met zelfgemaakte bakstenen
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Naam: Tibo Goemaere
Leeftijd: 21
Hobby's: KSA , Dansen
Taak binnen de KSA: Locatieman
Ik studeer: Handelsingenieur
Totaal aantal jaar leiding: 5de jaar
Mijn guilty pleasure is: Pizza Hawaï
Lievelings kamplied: Ja-knapenlied
Het leukste aan leiding zijn: shlekken
Mijn levensmotto: Sheesh!
Na de KSA eet ik graag: een banaan
Ik heb een crush op: Zjokryyy
Mijn lievelings BV is: Phillippe Geubels
Tofste KSA-herinnering: Buitenlands kamp in Tsjechië
Favoriete activiteit buiten KSA: Dansen

Naam: Robbe Vermeire
Leeftijd: 20
Hobby's: KSA, fietsen, okkernoten eten en buffelen
Taak binnen de KSA: locatieman en erasmusman
Ik studeer: in Zweden, Handelswetenschappen
Totaal aantal jaar leiding: 4
Mijn guilty pleasure is: Kijken naar goemie die danst
voor ik ga slapen
Lievelings kamplied: ik zeg u geen vaarwel mijn vriend
Het leukste aan leiding zijn: de blije gezichtjes zien van
de leden en van Jens
Mijn levensmotto: mens sana in corpore sano
Na de KSA eet ik graag: poffertjes op een bedje van
walnotenpuree met geroosterde kastanjes
Ik heb een crush op: Gal Gadot en Vince
Mijn lievelings BV is: Wim Opbrouck
Tofste KSA-herinnering: Buitenlands kamp Tsjechië
Favoriete activiteit buiten KSA: het oud stadhuis
bezoeken

10

Ik zeg u geen vaarwel…

Jammer genoeg is er een tijd van komen en van gaan, met spijt in het
hart moeten we dit jaar afscheid nemen van 5 geweldige leiders
Daarom willen nog even deze mooie woorden kwijt.
Allemaal samen, uit volle borst!
Ik zeg u geen vaarwel mijn vriend,
dra zien w’elkander weer,
zodra de lente komt in ’t land,
zien wij elkander weer!
We hopen dat Janne, Stef, Emiel, Wout en Jente vele fijne herinneringen
hebben aan de KSA als leiding én als lid die hun eeuwig mogen bijblijven.
De huidige leiding wil deze vijf toppers nog eens enorm bedanken voor
hun jarenlange inzet en alle andere leuke momenten binnen de KSA.
Een welgemeende dank u, Janne, Stef, Emiel, Wout en Jente.
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Inschrijven

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 is. Eens deze
vragenlijst is ingevuld schrijft u 35 euro naar het rekeningnummer
BE71 4340 0629 2169.
Pas als de vragenlijst én het bedrag van 35 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!
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Het KSA-Uniform
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?
Nu Emiel een oud leider is geworden is er natuurlijk een opvolger voor
deze zware taak maar wij zijn er van overtuigd dat Niko dit aankan en het
mooie werk van Emiel kan verderzetten. Je kan Niko Robberechts 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
Niko Robberechts
0474/61.91.40
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Wat is KSA?
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 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 14u tot 17u. 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. Als de jeugddag door zal mogen gaan
wordt die 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!
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Het jaarthema
Kameraad in't Kwadraat!
Vriendschap is gelijkwaardig geven en nemen en ten allen tijde de mogelijkheid hebben om
jezelf te zijn. Vriendschap is sympathie en empathie. Dat is wederzijds
begrip en medeleven tonen. Dat is eerlijk durven zijn, ook in situaties waarin het voor anderen
moeilijk kan zijn om de waarheid te spreken of te horen. Vriendschap is je eigen gevoelens
durven uiten, fouten en vergissingen durven maken zonder bang te zijn dat je daarvoor wordt
veroordeeld. Vriendschap is vertrouwen in elkaar. Vriendschap is zorg dragen voor elkaar.
Aan de basis van elke vriendschap ligt ten minste één gezamenlijke interesse of ervaring. Bij
de start van ieders KSA-carrière is die ene gemeenschappelijke interesse: KSA! De gezamenlijke
ervaringen worden opgebouwd doorheen de KSA-carrière en versterken vriendschappen die
vaak al van jongs af aan beginnen. Uit die levenslange vriendschappen vloeien er connecties
waarop zowel nu als later beroep kan gedaan worden. De vriendschappen die je bij KSA sluit
zijn oprecht, zonder houdbaarheidsdatum en bevatten net dat tikkeltje meer.
Daarnaast vormen vriendschappen bij KSA een vangnet voor als het even moeilijk gaat. Zowel
leiding als leden dragen zorg voor elkaar door binnen de beweging met respect naar iedereen
te luisteren. De deur staat altijd open voor een goed gesprek, een luisterend oor, een
schouderklop, een glimlach of een leuke activiteit tijdens KSA.
Bij KSA dragen we allemaal een verantwoordelijkheid over en voor elkaar. Vriendschap bij KSA
reikt veel verder dan de activiteiten op zaterdag en zondag. KSA’er ben je namelijk niet voor
even, dat ben je voor het leven. Door spel, plezier, avontuur maar ook soms verdriet ontstaat er
bij KSA een hechte vertrouwensband.
Bij KSA zijn we 72.000 handen op één buik. Je vind er de vriendschappen met net dat tikkeltje
meer. Bij KSA vind je jouw kameraad in’t kwadraat!
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KSA-Online

In de KSA gaan we voor meer digitaal. Daarom zullen we geen
papieren versies meer geven aan onze leden. Zo verminderen we het
papiergebruik en gaan we voor een beter milieu. (We doen dit ook
een beetje om wat te besparen met ons budget )
Dit jaar gaan we al onze informatie digitaal meedelen. Dus kijk altijd
maar goed online wat je de volgende ronde hebt en of je wel op de
goede plek zit! Maar geen zorgen we kunnen nog altijd niet zonder
spellingsfouten! En de droge humor mogen we natuurlijk ook niet
vergeten (kijk maar naar ons moppenboekje.)
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
boodschap! 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.
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Mosselfestijn 2022
Zoals elk jaar organiseren we weer ons (bijna) wereldberoemd
Mosselfestijn! Dit jaar valt dit op 8 en 9 oktober. Iedereen is
uitgenodigd om super-de-luxe gigantisch lekkere mosselen te komen
eten. Voor de niet-liefhebbers zijn er dit jaar zeer lekkere balletjes in
tomatensaus te verkrijgen. De leiding is 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.
U krijgt 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 Nathan Longin.
Aan alle eters, helpers en sponsors nu al een welgemeende “dank
u”!
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Programma’s

Rondes worden altijd georganiseerd op
het Sint-Aloysiuscollege van 14:00 tot
17:00 tenzij anders vermeld bij het
programma! Het is dus zeker belangrijk
om dit op voorhand te lezen.
Draag zeker altijd vuile kleren
(uniform!) en zorg ervoor dat de
achterbank van de auto beschermd is
Gelieve uw zien niet vroeger dan een
kwartier af te zetten en niet later dan
een kwartier op te halen
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Sloebers
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sloebers
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leeuwkes
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leeuwkes
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jongknapen

23

knapen

knapen
24

25

26

Oudste groep
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Contact

SLOEBERS
Leon Dehertog
Thomas Bogaert

0478/02.43.92
0499/50.60.39

LEEUWKES
Nathan Longin (Hoofdleider)

0473/38.17.75

Niko Robberechts
Vince Verhoeven
Wout Cardoen

0474/61.91.40
0493/99.92.22
0499/50.30.23

JONGKNAPEN
Jan de Wit
Mauro Cartrysse
Wannes De Maeseneer

0498/42.18.30
0483/49.09.31
0499/20.32.54

KNAPEN
Simon Barth
Wout Van Esbroeck

0499/84.95.16
0492/92.66.17

JONGHERNIEUWERS & HERNIEUWERS
Tibo Goemare
Robbe vermeire
Jens Remue

0471/43.75.38
0476/04.16.05
0489/87.81.16

REKENINGNUMMER:

BE71 4340 0629 2169
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KSA Agenda

11 september

Startdag

18 september

Ninove speelstad

8 & 9 oktober

Mosselfestijn

28 oktober

Filmavond
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