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INLEIDING 
 

Beste KSA’ers en ouders 

 

Ons nieuwe werkjaar is net van start gegaan met een 

spetterende startdag. Ook dit jaar krijgen jullie twee KSA-

AATJES waarin alle info over onze activiteiten en 

evenementen 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 

natuurlijk nieuwe leiders! Jullie hebben natuurlijk op de 

startdag 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.ksaschuiferskapelle.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.ksaschuiferskapelle.com de kalender ook vermeld.   

Hieronder staan alle activiteiten tot en met januari 

opgesomd, die verder nog zullen worden toegelicht.  

Zondag 19/09: startdag  

Zaterdag 25/09: stoofvlees – kip/ friet  

Zondag 03/10: activiteit  

zondag 17/10: activiteit  

vrijdag  22/10: Dag van de Jeugdbeweging   

Zondag 31/10: activiteit  

Donderdag 11/ 11: Ontbijtmanden 

Zondag 14/11: vriendjesdag  

Zondag 28/11: Activiteit + Sint op bezoek  

Zondag 12/12: activiteit 

Vrijdag  17/12: comedy for life  

Zaterdag 18/12: kerstmarkt 

Dinsdag 28/ 12: kerstfeestje  
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JAARTHEMA 
Spelen is Troef, het jaarthema wordt steeds gekozen vanauit KSA 

Nationaal en is met andere woorden voor alle ksa’ers hetzelfde. Dit 

jaar kozen ze voor niks minder dan Spelen is Troef. En of spelen 

troef is, tweewekelijks op zondag, bewijzen wij dit.   

Dit jaar zullen onze spelletjes dan ook nóg toffer, nóg origineler en 

nóg uitdagender zijn dan ooit tevoren. Op die manier zorgen we 

ervoor dat ook KSA Schuiferskapelle bijdraagt aan een 

naamwaardelijk jaarthema. 

Ben je dus een nieuweling onder ons en twijfel je miscchien nog of 

KSA wel écht iets voor jou is? Geen nood, wij garanderen 

spelplezier het hele jaar door, voor jong en oud! Wij, als leiders 

zullen er dus voor zorgen dat jullie op zondagnamiddag met een 

meer dan voldaan gevoel naar huis gaan.  

Want…. Spelen is troef!  
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Stoofvlees/kip friet: 25/09/2021 

 

Save the date!  

Op zaterdag 25 september 2022 

vindt onze vierde editie van ons 

jaarlijks eetfestijn plaats. Na het 

spetterende succes van vorige jaren 

hopen we opnieuw iedereen te 

kunnen verwelkomen aan club 77.  

Sinds vorig jaar hebben jullie naast 

stoofvlees ook de keuze voor kip aan 

spit. Wisten jullie trouwens dat deze 

vers geleverd worden door het 

kippenkraam ’t Dul kieken, uitgebaat door onze oudleider 

Remy?! Het kan dus ook niet anders dan overheerlijk zijn.  

 

Over een kleine week is het al zover, nog niet 

ongeschreven? Geen nood, ga naar onze facebookpagina 

of stuur een mailtje waar je het Formsdocument om in te 

schrijven terug kunt vinden.  

 

Aarzel niet en kom maar af, tot dan!  
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Dag van de jeugdbeweging (18/10)  
Vrijdag 22 oktober, de dag 

waarop we met z’n alle 

trots onze jeugdbeweging 

op de kaart zetten. De dag 

waarop oranje-blauw 

primeert en jullie in ons 

prachtig uniform door de straten en op school mogen 

flaneren.    

Ook dit jaar zetten we onze traditie verder en zullen we 

van ons KSA heem naar het Hulsteplein wandelen. Daar 

zullen we natuurlijk nog enkele spelletjes spelen 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 

jonghernieuwers 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 

mailtje naar ksaschuiferskapelle@gmail.com.  

Tot dan!  

mailto:ksaschuiferskapelle@gmail.com
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Ontbijtmanden (11/11)  
 

Op donderdag 11 november is het weer zover. KSA 

Schuiferskapelle komt terug met het overheerlijke ontbijt. 

Hebben jullie op Wapenstilstand ook geen zin om vroeg uit 

jullie bed te komen en om vervolgens een droog stuutje uit 

de kast te halen ☺.  

Geen nood, wij zorgen voor verse koekskes en pistolets, 

olé, olé! Sterker nog, wij komen de manden tot bij uw thuis 

brengen. Als dat geen heerlijke donderdagmorgen is! 

Inschrijven zal opnieuw kunnen via een invulformulier die 

jullie via mail of gemaakte facebookpagina kunnen 

invullen.  

Verdere info volgt.  
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Vriendjesdag (14/11)  

 

Zijn jullie vriendjes net zo avontuurlijk als jullie, maar 

hebbben ze de weg naar het ksalokaal nog niet helemaal 

gevonden? Dan is deze dag de ideale oplossing! Op 14 

november kunnen al jullie vriendjes gratis een activiteit 

bijwonen. Zo proeven ze ook eens van het ksaleven en 

zijn ze misschien bereid om zich in te schrijven! 

Nodig dus al jullie vriendjes uit, want jullie weten ook; hoe 

meer zielen, hoe meer vreugd!  

 

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 mooiste glimlach en goed humeur 

mee.  

Wij kunnen niet wachten jullie allemaal te verwelkomen 

met al jullie vriendjes. Het beslist een onvergetelijke 

namiddag te worden!  

Wij leren graag jullie vrienden kennen, tot dan!  
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Sint op bezoek (28/11)  
 

Ook dit jaar hebben we Sinterklaas gecontacteerd… We 

stuurden hem een brief, helemaal tot in Spanje. Met de 

vraag of hij het eventueel zag zitten om een bezoekje te 

komen brengen in KSA Schuiferskapelle. We kregen al 

heel snel een antwoord terug, hij was óverenthousiast. Hij 

herrinert zich de KSA maar al te goed van vorige jaren, en 

hij wilde zeker nog eens langskomen.  

Sinterklaas ziet jullie natuurlijk dag en nacht, dus wees 

maar superflink op alle activiteiten en misschien heeft hij 

wel wat lekkers bij…  

Zijn pieten zullen ook van de partij zijn, mis dus zeker deze 

activiteit niet! Begin maar alvast de Sinterklaasliedjes in te 

studeren.  

De sint heeft er alvast heel veel zin in! Jullie hopelijk ook?  
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Comedy for life (17/12)  
 

De warmste week komt er opnieuw aan en ook dit jaar 

kunnen we dit niet zomaar voorbij laten gaan! Opnieuw 

wordt in Schuifereskapelle een comedy avond 

georganiseerd. KSA Schuiferskapelle zal hier opnieuw met 

veel plezier deel vanuit maken.  

Op vrijdag 17 december zetten wij de deuren van ons 

KSA-heem voor jullie open. Het wordt een avond waarop 

onze lachspieren op de proef worden gesteld. Enkele 

topcomedians komen langs en zorgen voor de sfeer en 

humor, geen reden om niet langs te komen dus! 

De opbrengst van onze comedy for life gaat integraal naar 

een gekozen goede doel.  

Wij verwachten jullie allemaal om 19u15 in ons KSA-heem!  

Inschrijven kan via: ksaschuiferskapelle@gmail.com of via 

Tille: 0493 63 83 49  
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Kerstmarkt (18/12)  
 

Wat is er gezelliger dan een warme chocomelk of glühwein 

op een koude winteravond? Niks! Omcirkel daarom alvast 

18 december in jullie agenda. Er is dan kerstmarkt in 

Schuiferskapelle, waar KSA Schuiferskapelle ook van de 

partij zal zijn. 

Jullie zijn allemaal van harte welkom op 18/12 vanaf 17 

uur. Dan kunnen we samen eentje drinken om al volledig 

in de kerstsfeer te komen.  

Tot dan!  
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Kerstfeestje (28/12)  
 

Als de Sint weer in Spanje zit kijken we natuurlijk alweer 

uit naar de volgende man met de witte baard, de 

Kerstman! Voor de jongste onder ons, de Kabouters en 

Pagadders wordt er een kerstfeestje in de KSA 

georganiseerd. Jullie zijn van harte welkom vanaf 16u in 

het KSA heem, het feestje is gedaan om 22u.  

We maken er een supergezellige avond van en proberen 

er de kerstsfeer volledg in te brengen. Aarzel dus niet en 

kom allemaal in jullie gekste kerstoutfit!  

Geen Kerst zonder cadeautjes natuurlijk! Gelieve dus 

allemaal een cadeautje van vijf euro mee te brengen, zo 

kan iedereen een pakje voor Kerst ontvangen!  

 

Dit kerstfeestje is voor alle kabouters en pagaders. 

Hopelijk kunnen we velen van jullie verwelkomen want het 

beslist een geslaagde avond te worden!  

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 

verwonderen over de nieuwe ervaringen die ze opdoen. 

Hun levendige fantasie zorgt ervoor dat ze op reis kunnen 

naar eender waar, met eender wie, om eender welk 

probleem op te lossen. Leiders zijn tijdens deze reizen hun 

troost en toeverlaat.  

 

 

Pagaders:  
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 spelletjes worden al wat complexer. Lang 

stilzitten is niet aan hen besteed, in onze jeugdbeweging 

kunnen ze bewegen en vanalles uitproberen 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 

activiteiten 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 jeugdbeweging 

mogen ze echt bij de groep horen en nieuwe vrienden 

leren kennen. 

 

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 vanalles 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 moderator nodig is. De activiteiten 

worden al heel wat avontuurlijker en de vriendengroep 

heel wat hechter. 
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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 babbelen, maar trekken er 

even graag samen op uit om de meest uiteenlopende 

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 verantwoordelijkheid doorgespeeld naar de leden en 

de groep mag geregeld zelf één en ander organiseren. In 

KSA mogen ze zichzelf zijn, los van de doordeweekse 

verplichtingen en verwachtingen. 
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Leidersvoorstelling 

Kabouters:  
SHARI  
 
Shari gaat ondertussen haar derde jaar leiding in. Sterker nog, 

haar derde jaar als kabouterleiding. Ze 

is dus een echte krak in het vak! Als 

jullie graag eens willen volleyballen, 

aarzel niet en trek aan Shari haar 

mouw! Jullie zullen natuurlijk wel 

volledig ingemaakt worden want Shari 

kan al evengoed volleyballen als 

leiding geven! Ze kan ook als de beste 

originele spelletjes verzinnen, 

spelplezier verzekerd!  

 

Tille  
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Pagadders en Jongknapen: 
Justien 
Dit is Justien. Na haar eerste jaar leiding heeft ze de smaak 
volledig te pakken en is ze klaar om de 
pagadders en jongknapen opnieuw een 
fantastisch tof jaar te geven. Ze zal haar beste 
ideeën bovenhalen om de leukste spelletjes te 
voorzien voor jullie. Justien, ook wel gekend 
als Jusio, zit in haar tweede jaar pedagogie 
van het jonge kind. Justien houdt van muziek 
dus als je een verzoekplaatje hebt moet je 
zeker bij haar zijn. Hopelijk zien jullie dit jaar 
even hard zitten als haar, want deze brok van 
energie staat alvast te popelen om jullie allemaal te verwennen 
met leuke activiteiten. 

 

Jacobien 
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Knapen en Jonghernieuwers: 
MARLOES  

 

 

 

 

 

 

 

MARGO  

Margo Vandekerckhove, Margone… Ik moet ze jullie eigenlijk niet 

meer voorstellen. Haar vijfde jaar als leidster start ze dit jaar, en dit 

opnieuw bij de oudste rakkers van onze KSA. Ze 

start haar dag telkens met een latte macchiato, eet 

‘s middags een caesarsalade en sluit haar dag af 

met een fris pintje in haar favoriete café D’hespe. 

Door het jaar heen vindt je ze in Gent, waar ze dit 

jaar haar derde jaar start aan haar opleiding 

therapie. Wie weet hebben we volgend jaar een 

echte ergotherapeut in onze KSA. De Knapen en 

Jonghernieuwers mogen zich alvast klaarzetten 

voor een spetterend jaar, van gewone ksa-activiteiten tot weekendje 

samen weg tot een buitenlands kamp… Margo zal niets te kort laten 

komen om haar Jonghernieuwers dit jaar te voorzien van de nodige 

energie, enthousiasme, speelsheid, doorzettingsvermogen… Kortom, 

een knaller van een jaar. 
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Spelletjes  
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