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INLEIDING 
 

Beste KSA’ers en ouders 

 

Ons nieuwe werkjaar is net van start gegaan met een spet-

terende startdag. Ook dit jaar krijgen jullie twee KSA-AAT-

JES waarin alle info over onze activiteiten en evenemen-

ten in zullen vermeld staan. Dit tijdschrift loopt tot en met 

januari, dit wil zeggen dat alle activiteiten tot januari hier 

verder worden vermeld.   

Een nieuw werkjaar betekend ook nieuwe groepen en na-

tuurlijk nieuwe leiders! Jullie hebben natuurlijk op de start-

dag al ontdekt wie jullie nieuwe leiders zijn. Maar ook in 

ons tijdschriftje staan de leiders nog even kort voorgesteld, 

blader maar even snel door!   

Wanneer er nog vragen zijn kunnen jullie altijd een kijkje 

nemen op onze vernieuwde website www.ksaschuiferska-

pelle.com of kan een mailtje gestuurd worden naar 

ksaschuiferskapelle@gmail.com. 

 

Veel leesplezier! 

KSA GROET U! 
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KALENDER 
 

Alle aanwezigen kregen al reeds een kalender mee van 

het nieuwe werkjaar. Niet getreurd, wie niet aanwezig was 

op de startdag kan altijd een kalender vragen aan een van 

de leiders. Natuurlijk staat op onze website www.ksaschui-

ferskapelle.com de kalender ook vermeld.   

Hieronder staan alle activiteiten tot en met januari opge-

somd, die verder nog zullen worden toegelicht.  

Zondag 18/09: startdag  

Zondag 02/10: activiteit  

Zondag 16/10: activiteit  

Vrijdag 21/10: dag van de jeugdbeweging 

Zondag 30/10: vriendjesdag  

Vrijdag 11/11: ontbijtmanden  

Zondag 13/11: activiteit  

Zondag 27/11: sint op bezoek  

Zondag 11/12: activiteit  

Zaterdag 17/12: kerstmarkt   

Kerstfeestje: datum wordt nog meegedeeld via mail  

Zondag 8/01: schaatsen  
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JAARTHEMA 
Kameraad in't Kwadraat!  

Vriendschap is jezelf kunnen zijn. Dat is eerlijk durven zijn, ook in si-

tuaties waarin het voor anderen moeilijk kan zijn om de waarheid te 

spreken of te horen. Vriendschap is je gevoelens durven uiten. 

Vriendschap is vertrouwen in elkaar. Vriendschap is zorg dragen 

voor elkaar. 

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. 

Daarnaast vormen vriend-

schappen 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. 

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 vind je jouw kameraad in’t kwadraat! 
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Dag van de jeugdbeweging (21/10)  
 

Vrijdag 21 oktober, de dag 

waarop we met zen allen 

feest vieren, want opnieuw 

is het dag van de jeugdbe-

weging. De dag waarop je 

je blauw-oranje uniform 

met trots mag dragen tijdens de schooluren.  

Ook dit jaar zetten we onze traditie verder en zullen we 

van ons KSA-heem naar het Hulsteplein wandelen. Op het 

Hulsteplein zullen we natuurlijk nog enkele spelletjes spe-

len om aan iedereen te tonen dat KSA Schuiferskapelle de 

tofste, coolste en gekste KSA is die er bestaat!  

We spreken af met de jongknapen, knapen en jongher-

nieuwers om 6.45u aan het KSA-heem. Daar zullen ze een 

stevig ontbijt krijgen voor we aan onze tocht beginnen. Wat 

wordt er nu verwacht van jullie? Aangezien wij zorgen voor 

een ontbijt en een fluohesje is het enige wat jullie moeten 

meenemen: een lichtje, jullie KSA uniform en zeker niet te 

vergeten, jullie goed humeur!  

Indien je ook wilt meewandelen, stuur dan zeker een mail-

tje naar ksaschuiferskapelle@gmail.com of naar Margo: 

0495 76 36 90  

Tot dan! 
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Vriendjesdag (30/10)  

 

Op deze dag staan de deuren van onze KSA wagenwijd 

open. Hebben jullie vriendjes die zich afvagen hoe een ac-

tiviteit bij ons eraan toe gaat? Welke leuke spelletjes er 

worden gespeeld en welke supertoffe leiders er zijn?  

Nodig dan al jullie vriendjes uit op 13 november voor onze 

vriendjesdag! Op deze dag mogen jullie zoveel vriendjes 

en vriendinnetjes meebrengen als je maar wilt. Er luid een 

spreekwoord: “hoe meer zielen hoe meer vreugde”.  

 

De enige voorwaarde waaraan je vriendje(s) aan moeten 

voldoen zijn de volgende:  

- Jullie vriendje(s) moeten in het derde kleuter zitten of 

hoger  

- Ze brengen hun goed humeur mee!  

 

Wij kunnen niet wachten jullie alle-

maal te verwelkomen met al jullie 

vriendjes. Het beslist een onvergete-

lijke namiddag te worden!  

 

Tot dan!  
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Ontbijtmanden (11/11)  
 

Op vrijdag 11 november is het weer zover. KSA Schuifers-

kapelle komt terug met het overheerlijke ontbijt. De dag 

waarop jullie niet van huis moeten. Wij komen met plezier 

het ontbijt leveren waar jullie maar willen. Jullie hoeven 

dus alleen maar jullie voeten onder tafel te schuiven en te 

genieten.  

Verdere informatie zal nog worden meegegeven via mail. 

Ook het bestelformulier zal daarbij toegevoegd zijn.  
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Sint op bezoek (27/11)  
 

December is de maand waar elk kind op zit te wachten. 

December is de maand waarop iedereen toffe cadeautjes 

krijgt. 6 december is de dag waarop sinterklaas in ons land 

is. Op die dag krijgen jullie ongetwijfeld super veel cadeau-

tjes!  

Zoals vorig jaar zal de sint ook dit jaar even een vervroegd 

bezoekje brengen aan ons KSA-heem. Supertof toch? Sin-

terklaas heeft in zijn drukke agenda een plaatsje weten te 

vinden om langs te komen. Dit zal zijn op zondag 27 no-

vember. Hij zal even komen kijken naar al die flinke kindjes 

die jullie geweest zijn dit jaar! Jullie zijn toch allemaal flink 

geweest hé???  

 

Ik ben ervan overtuigd dat jullie allemaal flink zijn geweest! 

Misschien zullen de pieten wel een verassing meehebben 

voor al die lieve kindjes. Dit zullen we natuurlijk pas te we-

ten komen op 27 november  

De sint heeft er 

alvast heel veel 

zin in! Jullie ho-

pelijk ook?  

 

 



  9 

Kerstmarkt (17/12)  
 

Omcirkel alvast allemaal zaterdag 17 december in jullie 

agenda, want dan veranderen we de markt van Schuifers-

kapelle in een kerstparadijs. Op 14 december gaat de jaar-

lijkse kerstmarkt door vanaf 17 uur.  

De dag waarop je met al je vrienden en familie samen een 

drankje kan komen doen en een lekkere versnapering 

eten. Trek lekker jullie kerstoutfit aan en allen daarheen!  

 

Ook dit jaar zijn wij opnieuw van de partij met ons KSA-

kraam. Vergeet zeker geen bezoekje te brengen en steun 

de KSA!  

Tot dan!  
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Kerstfeestje  
 

Nadat de sint die op bezoek is geweest kijken we natuurlijk 

uit naar de volgende feestdag, kerstmis. De dag waarom 

niet de sint maar de kerstman even op bezoek komt. We 

kunnen dus beginnen uitkijken naar ons kei vet kerst-

feestje.  

Natuurlijk kan een kerstfeestje niet geslaagd zijn zonder 

een overnachting. Daarom blijven we met zen allen slapen 

en maken we er een supergezellige, toffe avond van! 

Neem daarom zeker je allerliefste knuffelbeer, matje en 

slaapzak mee en dan zorgen wij voor een heerlijk ontbijt!  

Het enige wat we van jullie verwachten is dat iedereen een 

cadeautje van ongeveer 5 euro meebrengt. Want een kerst 

zonder cadeautjes is natuurlijk geen kerst!  

 

Dit kerstfeestje is voor alle kabouters en pagadders. Hope-

lijk kunnen we velen 

van jullie verwelkomen 

want het beslist een ge-

slaagde avond te wor-

den!  

 

De datum wordt nog meegedeeld via mail.  
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Schaatsen (8/01)  
 

Op 8 januari 2022 zijn we met zen allen terug. Nadat ieder-

een de inzet van het nieuwe jaar gevierd heeft kunnen wij 

er ook weer tegen aan! Dit doen we natuurlijk niet met een 

gewone activiteit. We zullen een bezoekje brengen aan 

een supertoffe schaatsbaan.  

Op een schaatsbaan is plezier verzekerd, we hopen dat 

jullie er evenveel zin in hebben als wij!  

Verdere info volgt nog!  
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Bannen  

Kabouters: 
Leeftijd: 6-8 jaar (3e kleuter – 2e leerjaar) 

De jongste leden van de onze jeugdbeweging noemen we 

de kabouters. KSA betekent voor hen spelen, spelen en 

nog eens spelen. Ze kunnen zich op elke activiteit verwon-

deren over de nieuwe erva-

ringen die ze opdoen. Hun 

levendige fantasie zorgt er-

voor dat ze op reis kunnen 

naar eender waar, met een-

der wie, om eender welk 

probleem op te lossen. Lei-

ders zijn tijdens deze reizen 

hun troost en toeverlaat.  
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Pagadders:  
Leeftijd: 8-10 jaar (3e en 4e leerjaar) 

De pagadders zitten halfweg hun carrière op de lagere 

school en zijn niet langer de jongste leden van de KSA. 

Het is een enthousiaste 

bende die geregeld al echt 

samen kan spelen. De spel-

letjes worden al wat com-

plexer. Lang stilzitten is niet 

aan hen besteed, in onze 

jeugdbeweging kunnen ze 

bewegen en van alles uit-

proberen wat thuis niet kan. 
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Jongknapen:  
Leeftijd: 10 – 12 jaar (5e en 6e leerjaar) 

De jongknapen vinden in KSA vooral actie en spanning. 

Ze mogen zelf al eens het 

initiatief nemen om de acti-

viteiten wat op te vullen, al 

houdt de leiding steeds een 

oogje in het zeil. Ze zijn de 

waaghalzen van KSA die 

graag in competitie treden 

met elkaar. In de jeugdbe-

weging mogen ze echt bij 

de groep horen en nieuwe 

vrienden leren kennen. 

 

 

 

 

 

 



  15 

Knapen:  
Leeftijd: 12-14 jaar (1e en 2e secundair) 

De leden van 12 tot 14 heten in de KSA “knapen”. Ze zijn stilaan 

‘groot’ geworden en mogen de echte wereld gaan verkennen. Ze 

gebruiken de vrijheid die ze genieten als  

pubers om op avontuur te trekken. 

Ook in KSA kunnen ze met vanal-

les gaan experimenteren. Deze 

groep avonturiers is al redelijk 

zelfstandig geworden in al wat ze  

doen. Aangezien de knapen volop 

zichzelf aan het ontdekken zijn, 

leidt dit geregeld eens tot kleine 

crisissen waar de leiders als mo-

derator nodig is. De activiteiten 

worden al heel wat avontuurlijker 

en de vriendengroep heel wat 

hechter. 

Jonghernieuwers:  
Leeftijd: 14 – 16 jaar (3e en 4e secundair) 

KSA wordt voor de jonghernieuwers een ontmoetingsplaats voor 

vrienden.  Ze willen soms eens stilzitten om wat gezellig te babbe-

len, maar trekken er even graag samen op uit om de meest uit-

eenlopende stunts te beleven. De leiders zetten activiteiten op die 

een uitdaging vormen voor de leden en hen uitnodigen om samen 

te werken om hun doel te bereiken. Er wordt al heel wat verant-

woordelijkheid doorgespeeld naar de leden en de groep mag ge-

regeld zelf één en ander organiseren. In KSA mogen ze zichzelf 

zijn, los van de doordeweekse verplichtingen en verwachtingen. 
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Leidersvoorstelling 

Kabouters:  
Marloes  

Ons Marloes is voor het 5de jaar leidster in KSA Schuifers-

kapelle. Dit jaar zal ze met volle overtuiging leidinggeven 

aan de kabouters. Ze gaat naar 

school in Gent. Ze volgt daar haar 

3de jaar mondzorg. In haar vrije tijd 

houdt ze van een beetje sport en 

veel uitgaan. Marloes zit al in de 

KSA sinds de kabouters en weet 

dus goed hoe het eraan toe gaat. 

Ze is niet bang om haar handen vuil 

te maken en vol enthousiasme mee 

te spelen met de spelletjes. De ka-

bouters mogen in hun handjes wrij-

ven met hun nieuwe leidster!  
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Mauro 

Liefste Kabouters!  

Hou jullie vast, want daar komt Mauro, stoer als hij is, met 

zijn brommer aangevlamd! Net zoals jullie is hij hier ook al 

sinds de Kabouters in de KSA beland. Mauro heeft dus al 

heel was ksa jaren op de teller. En is bovendien een fan-

tastische verhalenverteller! Hij weet dus precies wat de al-

lerleukste spelletjes zijn om jullie mee te plezieren. Dus 

élke activiteit wordt vanaf nu eentje om te vieren. Naast 

zijn favoriete hobby, KSA is jullie nieuwe leider ook te vin-

den op het voetbalveld of op café. Wie van jullie gaat de 

volgende keer ook mee? Tijdens de week zit hij op de 

schoolbanken van het zesde middelbaar. Hij wordt dus al 

bijna achttien jaar. Lief, behulpzaam en sociaal, zo kan je 

hem wel omschrijven, als dat geen reden is om eeuwig in 

de KSA te blijven…? Net zoals zijn medeleidster Marloes 

heeft hij prachtige blonde haren, dit duo valt dus 

niet meer te evenaren! Zijn jullie klaar, 

voor dit aankomend fantastisch 

jaar? Hopelijk wel want Mauro kan 

niet wachten om jullie allen te leren 

kennen en de beste leider in zich-

zelf naar boven te halen! Zorg maar 

goed voor elkaar en geniet vooral 

van jullie Kabouterjaar! 
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Pagadders:  
Lucas 

Ook Lucas is een nieuwkomer in het leidersteam, de 

enthousiasteling zit al vanaf de kabouters in de 

KSA en weet dus als geen ander 

hoe het eraan toe gaat op een zon-

dagse activiteit, ook alle nevenacti-

viteiten doen niet vreemd voor hem!  

Lucas speelt voetbal bij VV Tielt en 

zit in school in VTI Zeebrugge en 

volgt een opleiding om vrachtwa-

genchauffeur te worden! Met hem 

raken de pagadders nooit de weg 

kwijt!  

 

Rhune  
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Margo 

Dit is Margo, ook wel Margone genoemd. Ze is de meeste 

ervarene leidster van KSA Schuiferskapelle. Samen met 

de pagadderleiding staat Margo 

paraat om heel wat creatieve acti-

viteiten uit haar hoed te toveren 

Naast KSA is ze te vinden in Gent 

waar ze de opleiding ergotherapie 

volgt. In het weekend is Margo 

niet vies van een fris pintje in haar 

favoriete café namelijk D’hespe. 

Maak jullie maar klaar voor een 

vree geestig jaar.  
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Jongknapen:  
TILLE  

Wie heeft soms al eens een ochtendhumeur? Tille alvast 

niet, want om 5u staat ze al paraat in de bakkerij. Hou Tille 

goed te vriend, want anders krijg je een koekje van eigen 

deeg. Neen mopje       Tille is een hele lieve zorgzame 

leidster die jaar jongknapen goed 

zal beschermen, net als haar hon-

den haar beschermen. Tille heeft 

thuis drie viervoeters rondlopen, 

maar er is eentje waarmee je liever 

niet oog in oog komt te staan. Vanaf 

volgend jaar zal Tille wat minder tijd 

hebben voor haar honden, want ze 

gaat rechten studeren in Gent. Met 

Tille wordt het superfijn, ze zal er al-

tijd voor jullie zijn!  
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Wout  

Iedereen in de KSA kent Woutje zonder twijfel! Hij zit na-

melijk al van de kabouters in onze KSA. Deze gloednieuwe 

leider ziet het al helemaal zitten om de coolste, tofste en 

spectaculairste spelletjes te maken! 

Deze super gemotiveerde leider volgt de opleiding handel-

talen in Regina Pacis. Buiten de KSA speelt Wout als kee-

per bij de eerste ploeg van VV Tielt waar hij alle ballen uit 

het doel houdt en is hij ook te vinden als barman in De 

Keet!  

Kortom, Wout ziet het helemaal zitten 

om er met de jongknapen een topjaar 

van te maken! 
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Knapen & Jonghernieuwers:  
Maurits 

Deze knappe jongeheer Maurits, beter bekend als Maurice 

staat dit jaar klaar om de knapen en jonghernieuwers een 

leuke tijd te bezorgen. Voor jullie dit jaar geen onbekende 

in de groep maar jullie zullen wel moeten luisteren naar 

deze local DJ. Naast het draaien van de zotste plaatjes zal 

hij ook de leukste spelletjes in elkaar te ‘mixen’. Het is niet 

omdat zijn theoretisch rijexamen haalde en volop 

aan het oefenen is om met de auto 

te kunnen rijden dat jullie geen fiets-

wedstrijdje tegen de deze getrainde 

coureur. Probeer hem geen blaas-

jes wijs te maken want deze knappe 

kop studeert (hopelijk) dit jaar af na 

een carrière van 6 jaar in de bron. 

Kortom met Maurice aan jullie zijden 

worden en vast heel erg leuke tij-

den! 
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Jacobien  

Jacobien ook wel beter gekend als Jaco. Begonnen als 

kleine kabouter in KSA Schuiferskapelle. Het KSA-bloed 

stroomt nog steeds met veel liefde, passie en enthousi-

asme door Jaco haar lichaam. Het leiding geven doet ze 

nog steeds met evenveel plezier, zo start ze dit jaar al aan 

haar vijfde jaar leiding. Na vier jaar de jongste groepen ge-

entertaind te hebben waagt ze 

zich dit jaar aan de knapen en de 

jonghernieuwers.  

Als 19-jarige ex-zwemster zit ze 

vol van energie en creativiteit om 

er ook dit jaar weer een fantas-

tisch jaar van te maken.  

Naast de KSA maakt Jaco een 

grote stap in het leven want vanaf 

dit jaar mag ze zich officieel inwo-

ner van Gent noemen. Door de 

week zal ze zich op kot bevinden waar ze gedreven aan 

haar twee jaar ergotherapie start. Ze heeft veel in haar 

mars, dat zullen de knapen en jonghernieuwers wel snel 

ondervinden! Samen met Maurice zijn ze partners in crime 

en helemaal klaar voor een knotsgek nieuw werkjaar!  

  



  24 

Spelletjes  
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