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Voorwoord 

 

Dag iedereen! 

Ondanks de ongebruikelijke start van het nieuwe werkjaar waren jullie toch massaal aanwezig op onze 
startdag (129 leden!). Ook de eerste editie van onze Bubbelrun was een waar succes! 

Ondertussen is elke groep goed gestart en staan wij weer elke zondag klaar om er een plezante 
namiddag van te maken. In normale omstandigheden zijn de komende maanden gevuld met allerlei 
activiteiten. Al deze activiteiten zijn onder voorbehoud. Wij als leidingsploeg doen er alles aan om, 
indien het mag, alles te laten doorgaan. 

Op zondag 6 december komt de Sint langs op de KSA met al zijn pieten.  

Dit jaar werd de jaarlijkse kerstmarkt in Laarne al afgelast. Jammer maar helaas, tot volgend jaar! 

zaterdag 26 december is voor de leden naar jaarlijkse gewoonte het KSA-kerstfeestje om 16u. Meer 
info vinden jullie verder in het boekje.  

De kerstboomverbranding die jaarlijks doorgaat in januari zal in huidige omstandigheden ook niet 
doorgaan. 

Zoals jullie kunnen lezen, wordt het een moeilijk jaar. Echter doen wij als leidingsploeg ons uiterste 
best om dit jaar zo volledig en veilig mogelijk te laten verlopen. Gezien de snel veranderende 
maatregelen houden wij jullie ten allen tijde op de hoogte via onze sociale media en de reeds 
aangemaakte whatsapp groepen. 

Ondanks alles zijn we met meer dan ooit. We willen jullie dan ook graag bedanken voor het vertrouwen 
in onze jeugdbeweging en jullie wekelijkse aanwezigheid. 

Tot op de KSA! 

Een gezonde KSA-groet, 

De Hoofdleiding 

 

Jenne (0492/ 80 00 11) 

Remi  (0472/ 24 15 11) 

Florian (0493/ 66 39 24) 

 
 
 
 
 
  



 

 

 

SINTERKLAASFEESTJE 

Wanneer? 

• 06/12/2020 

• 14u tot 17u 

Waar?  

• KSA Lokalen 

 
 

 

 

 

KERSTFEESTJE 

Wanneer?  

• 26/12/2020 

• 16u tot 19u30 

Prijs? 

• 7,5 euro (liefst gepast meebrengen) 

Waar?  

• KSA Lokalen 

 

 

 

 
  



INFO LEDENWEEKENDS 
 

Kabouters en Joro’s 

Wanneer? 

Vrijdag 26/03/2020 – zondag 28/03/2020 

Waar? 

Heihoekstraat 204  

9100 Sint-Niklaas 

X, Knim en Sjo 

Wanneer? 

Vrijdag 26/02/2020 – zondag 28/02/2020 

Waar? 

Donklaan 7 

9290 Berlare 

 

De ledenweekends zijn dit jaar uiteraard onder voorbehoud. Enkel indien de corona-maatregelen het 
toelaten zullen wij mogen op weekend gaan. 

 

INFO KAMP 
Locatie:  Ossenberg 7 
  3460 Bekkevoort 

Periode: 01 tot en met 10 augustus 2021 

Bezoekdag (tevens afhaaldag): Dinsdag 10/08/2021 

 

  

 
  



Coming soon… 
Bent u nog opzoek naar een cadeautje 
om tijdens de feestdagen te schenken 
aan oma of opa? Of drinkt u zelf graag 
eens een blonde tripel? 

‘Stafke’ 
Een blonde tripel exclusief gebrouwen 

voor KSA Laarne! 

Vanaf 1 december verkrijgbaar. 

Meer info volgt… 

Enkele reviews van proevers: ‘écht lekker!’ ‘smaakt naar meer!’ ‘beter dan Blauwvoet!’ 

 
  



 

 

Dag beste kindjes, de leiding is zeer blij dat jullie ons uit het kabouterbos geholpen hebben. We 
komen het bos uit en zien voor ons een zeer speciale machine staan. De leiding wordt nieuwsgierig 
en kruipt erin. Ze draaien een paar vreemde knoppen om en plots begint de 
machine rare geluiden en bewegingen te maken… en toen plots… 
Oh neen! Waar zitten we nu? Dit lijkt precies niet op het kabouterbos of de 
KSA. 
Potvolkoffie, we zijn in een teletijdsmachine gekropen en het lijkt erop dat ze 
volledig kapot gegaan is. Ze heeft veel energie verspild. We moeten een 
oplossing zoeken om de machine terug te laten werken.                         

kalender 
15/11: We zijn aanbeland bij de oermensen ofwel de holbewoners. Leidster Fien is ontvoerd door 
een gevaarlijke dinosaurus. We moeten ze bevrijden. 

22/11: De oermensen hebben een hut nodig want het wordt koud in de prehistorie.  

29/11: We maken ons klaar om de dino te verslaan en de machine te repareren.  

06/12: We komen aan bij de Egyptenaren net op hetzelfde moment als Sinterklaas 
cadeautjes komt brengen. 

13/12: De Egyptenaren hebben een grote Pyramide nodig voor de Farao. 

20/12: De dochter van de Farao is op zoek naar een liefje, Mozes is kandidaat.  

26/12: We reizen naar de Grieken waar ze volop Kerst aan het vieren zijn. 

03/01: Kinneke griek is kwijtgeraakt,  daarom start een nieuw jaar.  

10/01: We komen aan bij de nobele ridders die volop bezig zijn met hun kruistochten. 

17/01: De twee zonen van de koning  strijden tegen elkaar voor de troon.  

21/01: Napoleon zit midden in een strijd maar zijn kanonnen zijn allemaal kapot.Hij heeft 
dringend een nieuw kanon nodig! 

28/01: Ridder Rudy valt van zijn paard tijdens de strijd.Zijn paard is weggelopen en zijn helm is kapot.                                                      

07/02: De tijdmachine brengt ons plots naar de toekomst waar we allemaal groene wezentjes 
ontmoeten..                                          

14/02: We hebben toch een beetje heimwee naar onze thuisbasis, KSA LAARNE.  
 

Robben                         Fien                        Robbert-Jan                       Jenne                            Hannah                        Senne 

  



Verslag doop kabouters 

Vandaag is het een belangrijke dag, de kabouterdoop. Hieronder een verslagje van wat er allemaal 
gebeurt tijdens de doop: 

 
We zijn nog steeds verdwaald in het kabouterbos en op zoek naar de stukjes kaart van het bos. 
De leiding ontmoet kabouter stink en kabouter stank. Zij hebben zo een stukje maar willen het niet 
zomaar afgeven. Kabouter stink vindt dat de kaboutertjes veel te lekker ruiken. Kabouter stank vindt 
dit ook en weet daar wel een oplossing voor. 
Stink en stank hebben heel wat opdrachten in petto om de kaboutertjes zo hard te laten stinken als 
henzelf.  
We beginnen met een speciaal glaasje plopmelk om onze mond te laten stinken. De kaboutertjes 
aarzelen eerst wat, maar uiteindelijk drinkt iedereen zijn glaasje leeg! 
Daarna komt de opdracht met de slagroom, deze vinden alle kabouters super cool. 
Dan neemt stink ons mee naar een speciale plek in het bos, hier groeien speciale marshmallows aan 
de bomen. De kabouters moeten ze zonder hun handen te gebruiken opeten, hmmm wat zijn ze 
lekker! 
Na die heerlijke marshmallows doen we een korte quiz, wie het antwoord weet mag een speciaal 
bekertje sap over zijn hoofd gooien en het antwoord geven. Oh wat zijn de kabouters toch slim 
Daarna mogen de kabouters bij alle kinderen in hun team het gezicht opfleuren met kaboutermake-
up. Nadat alle kabouters geschminkt zijn, gooien we de beentjes los in de extra stinkende 
stoelendans. Stink en stank kiezen de coolste muziek uit om op te dansen! 
Op het einde spelen we nog even tik tak boem met eitjes uit het bos. 
Dan zit de dag er al bijna op, kabouter stink en kabouter stank zijn al heel tevreden. Maar ze vinden 
dat het toch nog iets beter kan.  
Ze halen hun heerlijke kabouterpap naar boven en dopen de kaboutertjes ermee. 
Zo… Stink en stank zijn tevreden en geven het stuk van de kaart af aan het winnende team: “team 
vuile slagroomtaart”. 

 
 
 

 
  



WELKOM IN HET SPROOKJESBOS 
Het sprookjesbos bestaat 100 jaar. De sprookjesboom organiseert een groot feest 

waar alle inwoners van het sprookjesbos zijn uitgenodigd. Hiervoor heeft hij 
verschillende hulpjes nodig.  

01/11: De grote sprookjesboom moet door corona een beperkt aantal inwoners 
uitnodigen van het sprookjesbos. Helpen jullie de grote boom? 

08/11: De sprookjesboom heeft hulp nodig om alle uitnodigingen te versturen. 

15/11: Doornroosje ligt te slapen … maar de boom wou haar uitnodigen. 

22/11: De boze wolf heeft gehoord van het feestje en wil graag ook komen. 
Zouden we hem een kans geven?  

29/11: Sneeuwwitje is de volgende op de lijst. De 7 dwergen zullen er helaas 
niet bij kunnen zijn. 

06/12: Mag Pinokkio wel bij Sinterklaas komen of heeft hij te veel gelogen? 
(14:00-17:00)  

13/12: Helaas kunnen we vandaag de sprookjesboom niet helpen met zijn 
feestje. (Leiding heeft examens) 

20/12: Hoe geraakt Rapunzel naar beneden? Ze wilt ook graag naar het feestje.  

26/12: Roodkapje brengt koekjes naar de Kerstman hopelijk krijgt zij een 
cadeautje van hem. (16:00-19:30) 

03/01: We vinden Hans en Grietje niet maar we vinden wel de kruimels van het 
brood op de weg.  

10/01: Tarzan zijn slingers zijn te groen we hebben wat meer kleur nodig. Wie 
helpt ons met de originele versiering te maken? 

17/01: De dj’s willen wat dansers die kunnen dansen op hun muziek. 

24/01: Wie zal het mooist gekleed zijn op het feest?  

31/01: Hans en Grietje helpen ons om de lekkere taartjes te maken. (14:00-
17:00) 

07/02: De sprookjesboom is tevreden dat het feest kan beginnen. Hij wilt graag 
nog een surprisecadeau voor alle gasten. 

14/02: Woehoew! Het feestje is op gang.  

Louise             Jilke           Florian  Jef  Riete      Hermine 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De circustent kon een nieuw laagje 
verf gebruiken, maar de verfpot 
was gestolen door de dief. 
Gelukkig konden de joro’s 
goudmunten verzamelen waardoor 
ze de verf konden terugkopen van 
de dief. De circustent was weer 
mooi en kleurrijk. 
 

De tent heeft een mooi kleurtje gekregen maar we 
moeten ze nu nog opgezet krijgen. De joro’s werden 
getraind door Harry de houthakker tot sterke binken, 
deze taak was volbracht! 
 

Verder waren er stoelen 
nodig om op de tribune te 
plaatsen. Deze saaie witte 
stoelen konden de joro’s 
versieren op een speciale 
manier. Door speciale 
opdrachten uit te voeren 
en versiermunten te 
verdienen konden ze in de 
knutselwinkel van Dirk 
leuk materiaal kopen om 
de stoelen op te fleuren.  
 

 
  



 
  



Kalender X: FEESTDAGEN! 
 

1/11: Allerheigen. We herdenken allen onze dierbaren. 

8/11: Ouh nee! Hoe konden we nu Halloween vergeten! Doe allemaal jullie spooky 
outfit aan!  

15/11: Hoera! Vandaag is het Feest van de Duitstalige Gemeenschap! 

22/11: Emilie was gisteren jarig! Tijd voor een party! Hoe oud is ze geworden? 

29/11: Door de lockdown is Pasen 2020 in het water gevallen. L Tijd om eitjes te 
rapen!  

 
6/12: Sinterklaas en zijn Pieten komen naar de KSA lokalen! Zijn jullie flink 

geweest of krijgen jullie de roe? 

13/12: Dag van de domme blondjes! Wie is het er het meest blond? 

20/12: 16:00-19:30 HO HO HOWW KERSTFEESTJE!!! Neem €5 mee J 
 

27/12: OMG laatste vergadering van het verschikkelijk (leuke?) jaar 2020. Dat 

moet gevierd worden! 

03/01: Gelukkig Nieuwjaar! Allen welkom op onze nieuwjaarsreceptie! :0 

10/01: Drie Koningen, drie Koningen, geef mij nen nieuwen hoed... (beter laat 

dan nooit) 

17/01: Feestdag van de X’ers! 

24/01: Deze week was het wereld knuffel dag! Kom je mee knuffelen op de lokalen? 

31/01: Feest! We hebben de eerste maand van het nieuwe jaar overleefd! 

7/02: Feestdag van het covid-vaccin!! 

14/02: Tortelduifjes alert! Wie is jouw geheime aanbidder?  
 

       
 

 
 
 

 

 

 

Isaura                            Pablo                              Xander                        Felicie                        Emilie 
 

  



Fotoverslag!!! 
 

 

 
  



Boekje knim 
 

01/11: Vandaag heeft de knim koorts (ohnooooooooooo) 

08/11: Kortademigheid heeft toegeslagen (ohnoooooooooo) 

15/11: Keelpijn doet ook zijn intrede (ohnooooooooo)  

22/11: Kuch kuch kuch (ohnoooooooooooo) 

29/11: Iedereen is super moe (misschien wel door covid?)(ohnoooooooooo)  

04/12: Sinterklaas (covidproof edition) 

11/12: Filmavond, zie dat jullie geen snotneuzen hebben maar de neus goed    in de boeken 
houden (vrijdag) 

18/12: Ludieke examen ontspanning (vrijdag) 

26/12: Kerstfeestje  

03/01: Leiding heeft teveel spierpijn om leiding te geven (Geen KSA) 

10/01: De leiding zit nog op de WC (dikken diarree a skaan)(geen KSA) 

17/01: De knimleiding heeft Covid-20 ontdekt (geen KSA)  

24/01: Quarantaine slaat toe (geen KSA)  

31/01: Slijm ophoesten is de boodschap! (Ohnooooooooooo)  

07/02: Vandaag testen we op de smaak nog werkt, kookvergadering (10-13h) 

14/02: Misselijkheid hits different (ohnoooooooooo)  

 
 Big RoB                Bella               Manfred   Droempie 

 
  



 
 
  



Kalender sjo: Boit 

1/11: We drinken er eentje op Pater Damiaan  

8/11: Boitende Barry geeft een homeparty en iedereen is 
uitgenodigd.  

15/11: We gaan neig gaan feesten op pukkelpop met 1000de 
anderen (fuck de covid)  

22/11: Doureeeeeeeeeeeeeeeuh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

29/11: Lekker gebakje en een glaasje bubbels met ons tante 
Sonja. 

Vrijdag 4/12: Sinterklaasfeestje de goed heilige man komt eens kijken wie er allemaal braaf gefeest 
heeft. Uur wordt nog bekend gemaakt via Instagram. 

Vrijdag 11/12: Hakkende Harry hakt met zijn hakken over de sloot.   

20/12: Boiten on ice  

Zaterdag 26/12 Kerstfeestje: Hohoho (neig boiten!!)  

17/01: Eigenlijk 2021 neigen feesten!  

24/01: Jullie zijn allemaal uitgenodigd op jullie eerste sweet 16!  

31/01: Door al dat boiten is er teveel geluidsoverlast, vandaag doen we een silent disco. 

7/02: Breng je neef samen met den Dave want we gaan naar een rave.  

14/02: Vrijgezellen feest laat je nog maar eens goed gaan nu het nog kan. 

Tot zondag!  

Nel                                     Lotte                                                   Sam                                                              Kobe  

 

 

 

 
 
 
  



 

 
  



Kalender +16 

Wat beslist de veiligheidsraad vandaag? 
  

 

Hier volgt een korte dienstmededeling: de volgende geplande activiteiten zijn onder 
voorbehoud van de coronamaatregels die tijdens de 
desbetreffende week geldig is in België en in Laarne. 
Check dus zeker de Instagrampagina voor up to date 
info! 

15/11 Cursus Nederlands met Wilmès 

22/11 Vandaag testen we onze longcapaciteiten 

29/11 Mediadebat met Marc Van Ranst 

4/12 Sinterklaasfeestje (14u-17u, lokalen) 

13/12 Online red de cultuur avond 

20/12 Jeugdwerk in code geel, oranje of rood? 

26/12  Kerstfeestje (16u-19u30, lokalen, €5) 

3/01 Vaccin ontwikkeling race, wie wint er? 

10/01 Take-away games 

 

Bram, Jef en Bastiaan 

  



Fotoverslag +16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie leiding xxxx 

 
  



KABOUTERS 
 
Sien De Raedt  02/11/2013 
Margaux Van Der Vorst  06/11/2014 
Lorenzo Venneman  14/11/2013 
Vince Verstichel  28/11/2014 
Fien Engels    29/11/2013 
Lily Wollaert   23/12/2014 
Mats Meuleman  25/12/2013 
Julie Borms    26/12/2014 
Tijn Liekens    09/01/2013 
Lore Vleeschouwers  17/01/2014 
Noor Lammens   04/02/2013 
Sien Gooris   07/02/2013 
 

+16 
 
Briek Janssens   15/11/2004 
Manu Verreydt   17/11/2004 
Jelle Rasschaert   28/11/2003 
Rune Willaerts   05/01/2004 
Mauro Goossens    19/01/2004 
Wannes Baetens    23/01/2004 
 

SJO 
 
Daan De Cleene   04/11/2004 
Jochen Van Duerm   22/12/2006 
Thibo Delaunaij    05/01/2005 
Jorre Raes     08/01/2005 
Leonie Celie    17/01/2006 
Martijn Velter   24/01/2005 

KNIM 
 
Jonas Denys    05/11/2008 
Helena Giessen   10/11/2008 
Seppe D’Hondt   11/11/2007 
Xander Pescod   15/11/2008 
Mariet Wille    18/11/2007 
Gabriel Sebille   06/12/2007 
Keet Belsack Van Damme 07/12/2007 
Alexander Van Duerm  11/12/2008 
 

JORO’S 
 
Lou Vets   15/12/2012 
Vic Erauw   27/12/2012 
Phebe Venneman  03/01/2012 
Marilou Goossens  04/02/2012 
Matheo Uyttendaele 06/02/2012 
 
 

LEIDING 
 
Ella Hellemans   01/11/1999 
Fien Van Dijk   19/01/2003 
Robbert-Jan Balman  29/01/2002 
Emilie Knop    21/11/2002 
Robbe Walraeve   06/12/2002 
Tijl Belsack Van Damme  11/12/2002 
Jilke Dalschaert   12/12/2003 
Senne Delaunaij   29/12/2000 
Esther Lapin    20/01/1997 
Xander Verdonck   31/01/2003 
Riete Van Rysselberghe  06/02/2003 
Louise Boterdaele    06/02/2002 
Sam Van Dijk   09/02/2001 
Bastiaan Van Der Biezen  10/02/2002 

X 
 
Lien Dammans   17/11/2010 
Warre Van De Velde  23/11/2010 
Lander Van De Velde  23/11/2010 
Joe Van Hoecke  23/11/2010 
Alizee Bontinck  29/11/2009 
Kobe Claus    05/12/2010 
Warre Giesens  21/12/2009 
Lars Vervaet   27/12/2010 
Arne Ertryckx  05/01/2010 
Keano Vervaet  20/01/2009 
Mats De Raedt  11/02/2010 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Verjaardagen 
 
 


