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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.  

 

BELANGRIJKE MEDEDELING 

http://www.ksaninove.be/
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Dag lieve KSA’ertjes wij zijn klaar om helemaal weer in het jaar te vliegen, en jullie? 

(Zijt maar zeker!!!!). Das maar stilletjes hoor, jullie hebben er zeker geen zin in? 

(JAAWEEEEEEEEEELLLLLLL). Ah zo mogen wij het horen.  Want wij hebben na 

wekenlang ons brein te breken zeer toffe rondes voor jullie voorzien.  

En omdat het weer een nieuw jaar is, hebben wij voor jullie weer een zeer leerrijke 

schakel gemaakt. Dus iedereen doe jullie ogen maar goed open. Voor de nieuwe 

leden gaan we eens vertellen wat KSA juist is, maar geen zorgen, ervaren leden 

kunnen hier ook nog wat van leren. DUS SLA DEZE PAGINA ZEKER NIET OVER!!! 

Daarna krijg je het leidingskader, jaja, jullie komen dan te weten welke toffe leiders 

jullie dit jaar gaan hebben. En geen zorgen, dit jaar zijn we de toffe vragen zeker en 

vast niet vergeten.  Maar let goed op, misschien heb je die informatie doorheen het 

jaar wel nog nodig!!  

Ook hebben we jammer genoeg afscheid moeten nemen van maar liefst VIER leiders, 

jaja je leest het goed VIER!!! We hebben het dan over onze schatten Sammy, Jarne, 

Bram en Sebastiaan. Maar maak jullie geen zorgen, zij blijven voor altijd leiders in ons 

hartje. Graag willen we ze dan ook bedanken voor al het bloed, zweet en tranen die 

ze in de KSA hebben gestoken.  

Na deze puntjes is het tijd voor de praktische informatie over de inschrijvingen, 

uniformen, programma’s en coronamaatregelen. 

Dit jaar zijn we met 4 om jullie deze prachtige, schone en leerrijke schakel te 

presenteren. We? Wie is dat allemaal? Wel dat is leider Robbe, leider Wout C, leider 

Thomas en leider Wannes. Wij gaan er alles aan doen om jullie alle informatie die je 

nodig hebt te bezorgen! 

Groetjes van de 

schakelmannen! 

  

REDACTIETONEELTJE 
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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! Iedere zomer gaan we op kamp. Naar jaarlijkse gewoonte gaat ook dit 

werkjaar het kamp door van 1 tot 10 juli. 

KSA?? WAT IS DAT?? 
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Duid dit maar alvast aan in jullie agenda! Het kamp duurt 5 dagen voor de Sloebers, 6 

voor de Leeuwkes, 7 voor de jongknapen en voor de andere groepen 10. Op kamp 

doen we een hele boel toffe activiteiten : bosspelen, weidespelen, waterspelen, 

zwemmen, ravotten  en als afsluiter maken we het alom bekende reusachtig groot 

kampvuur. 

Omdat onze KSA Katholieke roots heeft, hebben we ook een ‘proost’. Onze proost 

heet Alexander Vandaele en is ook pastoor in onze parochie. Met zijn 39 lentes is hij 

de op één na jongste priester van Oost-Vlaanderen. Opmerkelijk genoeg studeerde 

hij oorspronkelijk af als industrieel ingenieur, maar vond pas daarna zijn ware 

roeping. “Ik zie geen tegenstrijd tussen geloof en de wetenschap, het zijn alleen twee 

verschillende manieren van spreken.” We zijn heel trots dat we zo een wijs persoon 

onze proost mogen noemen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSA?? WAT IS DAT?? 
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Spelenderwijs krijgen kinderen en jongeren de kans om zich te ontplooien bij KSA. Mede 

door interactie en samenwerking met anderen leren ze over zichzelf en over de wereld 

rondom hen. Als KSA’er ga je elke uitdaging spelenderwijs aan. Daar bovenop hebben de 

kinderen en jongeren bij KSA massa’s plezier.   

Spelen was vorig jaar meer dan ooit een uitdaging. KSA-leiding toonde veel flexibiliteit en 

creativiteit. Ze pasten zich aan naar het online kader waarin gespeeld moest worden. Daar 

was en is er enkel maar sterke bewondering voor en ook dit jaar zal hun creativiteit blijven 

floreren zowel online als offline. Als KSA zetten we opnieuw het buitenspelen extra in de 

verf. Want waar kunnen we ons beter uitleven dan buiten?    

Verder staat bij KSA leeftijdsgericht werken centraal en dat is best wel uniek. De 

leeftijdsgebonden aanpak weerspiegelt de verscheidenheid aan activiteiten. Door onze 

groepen leeftijdsgericht te organiseren krijgen alle kinderen en jongeren spelletjes, 

uitdagingen en begeleiding op maat. Van het fantasievol spelen voor de kleintjes tot het 

uitdagend spel voor de ouderen. Voor elk is er wat wils bij KSA.  

Spelen is ook vertellen over ridders en prinsessen en dromen over piraten en rovers. Met 

een sterk verhalend kader dat jong en oud tijdloos prikkelt, ontpopt elke activiteit zich tot 

een grenzeloze fantasiewereld. Samen worden de zotste dingen ontdekt en gekste monsters 

verslaan.  

Daarnaast worden er verschillende waarden en normen meegegeven tijdens het spelen. Eén 

van de belangrijkste waarden is respect. Respect voor het spel, de spelregels en de 

spelmakers. Respect voor jezelf, de anderen en de omgeving. KSA’ers zijn zich bewust van de 

omgeving waarin ze spelen en tonen daarvoor te allen tijde respect.    

  

Als laatste benadrukt KSA dat spelen een basisrecht is voor elk kind. Het recht op échte vrije 

tijd en de daarbij horende speelruimte. KSA biedt die speelruimte en de nodige omkadering 

aan heel wat kinderen of jongeren over heel Vlaanderen. Er wordt rekening gehouden met 

de draagkracht van elke groep om optimaal spelplezier te garanderen. Zo creëren we bij KSA 

een plek voor iedereen om te spelen.  

Laat het duidelijk zijn dat spelen echt dé troef is van KSA!  
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Sloebers: 2014-2015(1e en 2e leerjaar) 

Naam: Janne Billiau (baloe voor de maatjes) 

Leeftijd: 20 jaar 

Hobby's: KSA, kaarten en op café gaan met de KSA 

Taak binnen KSA: ledenverzekering 

Ik studeer: geneeskunde 

Aantal jaren leiding gegeven: 5e jaar  

Tofste KSA-herinnering: elke opkuis van het mosselfestijn 

Wat ik graag eet na een ganse dag KSA-en: kervelsoep van oude leider Arne 

Favoriete activiteit buiten KSA: kaarten op café 

Dit mis ik in mijn leven: de opkuis van het mosselfestijn (er was vorig jaar geen) 

Mijn favoriet water merk: alle merken die 5 Tsjechische kronen kost 

Favoriete K3 lid: Hanne 

 

 

 

Naam:  Jan De Wit 

Leeftijd: 20 jaar 

Hobby's: KSA 

Taak binnen KSA: Supervisor oversteekman 

Ik studeer: niets, ik werk 

Aantal jaren leiding gegeven: 4e jaar 

Tofste KSA-herinnering: alle momenten met oud-leider Stijn 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: de piccolo’s van op kot 

Favoriete activiteit buiten KSA: tenissen 

Dit mis ik in mijn leven: mijn rijbewijs 

Mijn favoriet water merk: Chaudfontaine 

Favoriete K3 lid: De volgende blonde 

 

LEIDINGSKADER 
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Naam: Leon Dehertog (aka leider loentje)  

Leeftijd: 17 jaar 

Hobby's: KSA, in cirkels fietsen, springen, etc.  

Taak binnen KSA: oversteekman, mosselman 

Ik studeer: 8u wiskunde wetenschappen 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: turbo-en nitrocombo’s 

uitvoeren met publiek 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: kaas, taart en kaastaart 

Favoriete activiteit buiten KSA: denken aan de KSA 

Dit mis ik in mijn leven: een tikkeltje gekheid van Sammy 

Mijn favoriet water merk: kraantjeswater tot de dood 

Favoriete K3 lid: Wout Cardoen 

 

 

 

 

Naam: Mauro Cartrysse 

Leeftijd: 16 jaar 

Hobby's: KSA, skippen op tjingelen zijne kop, brood stelen van de voedselbank 

Taak binnen KSA: ledenverzekering 

Ik studeer: informaticabeheer 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: jumpen aant stadhuis(in de dixies) 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: droge waterkers en tripel karmeliet 

Favoriete activiteit buiten KSA: een stier steriliseren  

Dit mis ik in mijn leven: 10 ton ruwe olie 

Mijn favoriet water merk: trippel karmeliet 

Favoriete K3 lid: Gert Verhulst 
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Leeuwkes: 2012-2013(3e-4e leerjaar) 
Naam: Thomas Bogaert 

Leeftijd: 17 jaar 

Hobby's: KSA, leider Cardoen pesten,  

Taak binnen KSA: schakelman 

Ik studeer: 8u wiskunde wetenschappen 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: nitrocombo met leider Baloe 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: grote boterham met kaas 

Favoriete activiteit buiten KSA:  vliegen 

Dit mis ik in mijn leven: muze Sammy 

Mijn favoriet water merk: 2 liter flessen van everyday 

Favoriete K3 lid: leider Cardoen 

 

 

 

Naam: Simon Barth, Bart voor de vriendjes 

Leeftijd: 17 jaar 

Hobby's: KSA 

Taak binnen KSA: oversteekman 

Ik studeer: netwerken en IT 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: de BAANIENTJ’es van leider Jarne 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: een goei mattentaart met bickysaus 

Favoriete activiteit buiten KSA: brommeren en formule 1 bekijken 

Dit mis ik in mijn leven: fuiven en een lief 

Mijn favoriet water merk: de 2 literflessen van Spa 

Favoriete K3 lid: leider Bergé en leider Janne  
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Naam: Tibo Goemaere 

Leeftijd: 20 jaar 

Hobby's: KSA en voetbal 

Taak binnen KSA: locatieman 

Ik studeer: handelsingenieur  

Aantal jaren leiding gegeven: 4e jaar 

Tofste KSA-herinnering: Leo ‘BAANENTJ’ horen zeggen 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: Scampi’s, een pittekootjn met 

Chongsaus en nog een paar hespenbrokken van bij frituur Wakkeln 

Favoriete activiteit buiten KSA: snelwandelen 

Dit mis ik in mijn leven: discussie over bliksem 

Mijn favoriet water merk: Saskia 

Favoriete K3 lid: Kathleen 

 

 

 

 

Naam:  Wout Cardoen  

Leeftijd: 16 jaar 

Hobby's: KSA, schnitzels eten 

Taak binnen KSA: schakelman 

Ik studeer: 8u wiskunde wetenschappen 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e 

Tofste KSA-herinnering: laatste kampvuur vorig kamp 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: Schnitzel 

Favoriete activiteit buiten KSA: regenwater opvangen 

Dit mis ik in mijn leven: werelddominantie 

Mijn favoriet water merk: regenwater 

Favoriete K3 lid: muze bergéken 
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Jongknapen: 2010-2011(5e en 6e leerjaar) 
 

 

Naam: Stef Van den Haute 

Leeftijd: 21 jaar 

Hobby's: gamen maar ik heb geen tijd meer 

Taak binnen KSA: bondsleider 

Ik studeer: informatica 

Aantal jaren leiding gegeven: 5e jaar 

Tofste KSA-herinnering: Robbe meisjes zien ondersteunen in Tsjechië  

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: mama maakt enkel boterhammen 

Favoriete activiteit buiten KSA: mijn poesje aaien 

Dit mis ik in mijn leven: geen herexamens 

Mijn favoriet water merk: kraanwater thuis, Boni op kot 

Favoriete K3 lid: Kathleen 

 

 

Naam: Jente Van de Velde (Zjenty voor de bokken)  

Leeftijd: 20 jaar 

Hobby's: KSA, voetballen en vogels spotten  

Taak binnen KSA: materiaalman 

Ik studeer: kiné in Gent 

Aantal jaren leiding gegeven: 4e jaar 

Tofste KSA-herinnering: balken naar sterrenezel- IEEEEE AUUUUNG 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: paling int groen, rolmops, 

gepocheerd struisvogelei, kattenbrokken 

Favoriete activiteit buiten KSA: okkernoten rapen, rijden op mijnen bok 

Dit mis ik in mijn leven: een notenclub om gefascineerd te kunnen praten over 

mijn ervaringen met noten 

Mijn favoriet water merk: zolang as der mor grenadin in zit maakt het niet uit 

Favoriete K3 lid: altijd de blonde 
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Naam: Luca Abraham 

Leeftijd: 18 jaar 

Hobby's: KSA en badminton 

Taak binnen KSA: oversteekman 

Ik studeer: toegepaste informatica 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: laatste dag van joep 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: ne goeie vettigen hamburger 

Favoriete activiteit buiten KSA: slapen 

Dit mis ik in mijn leven: rondes van oudleider Jef 

Mijn favoriet water merk: water van mijne frigo 

Favoriete K3 lid: Gert Verhulst 

 

 

 

 

Naam: Niko Robberechts 

Leeftijd: 17 jaar 

Hobby's: KSA  

Taak binnen KSA: oversteekman, mosselmeneer 

Ik studeer: wiskunde wetenschappen 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: kusjes geven op kamp 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: veggieburger 

Favoriete activiteit buiten KSA: sloepe 

Dit mis ik in mijn leven: feestjes 

Mijn favoriet water merk: gedestileerd 

Favoriete K3 lid: ni et de blonde 
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Naam: Nathan Longin 

Leeftijd: 17 jaar 

Hobby's: KSA en jumpen aant stadhuis 

Taak binnen KSA: materiaalman 

Ik studeer: economie moderne talen 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: mijn haar zwart kleuren 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: ne goeie vettige pizza 

Favoriete activiteit buiten KSA: amuseren met de vriendjes 

Dit mis ik in mijn leven: bergé wanneer het geen KSA is 

Mijn favoriet water merk: Spa for life 

Favoriete K3 lid: Hanne 

 

 

 

Knapen: 2008-2009(1e en 2e middelbaar) 
Naam: Jens Remue 

Leeftijd: 21 jaar 

Hobby's: KSA en zaalvoetbal 

Taak binnen KSA: locatieman 

Ik studeer: ik verdien meer als u ouders…kusjes 

Aantal jaren leiding gegeven: 5e jaar 

Tofste KSA-herinnering: stuntnacht 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: spaghettisaus van de VKSJ 

Favoriete activiteit buiten KSA: filmpjes voor Onlyfans maken 

Dit mis ik in mijn leven: mijn ex… BAAANIENTJ 

Mijn favoriet water merk: water?! Wil je mij vergiftigen ofzo? 

Favoriete K3 lid: niks k3 volg mij op Onlyfans 
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Naam: Wout Van Esbroeck 

Leeftijd: 16 jaar 

Hobby's: KSA en TK’tjes leggen 

Taak binnen KSA: designer  

Ik studeer: 8u wiskunde wetenschappen 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: alles wa na den doop is gebeurd 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: droge lapjes hamburger (enkel 

door te slikken) 

Favoriete activiteit buiten KSA: op de pussymasjien klimn met den Bergé 

Dit mis ik in mijn leven: da meken van de pro me mijne Witkap 

Mijn favoriet water merk: mokt nie aujt ast moar aujt nen thermos van de 

Looney tunes es 

Favoriete K3 lid: volg Jens op onlyfans aeee 

 

 

Naam: Wannes Bergé De Maeseneer 

Leeftijd: 17 

Hobby's: Op de pot skijtn en  

men andje wa laten zweten achter de competoeter 

Taak binnen KSA: Skakelventjen 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: Grote boterham 

Ik studeer: Netwerken en IT 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: Me den Borek den 1e nitro knaln 

Favoriete activiteit buiten KSA: Kolen gaan opgraven in de tuin van de buurman 

Dit mis ik in mijn leven: Een houweel 

Mijn favoriet water merk: Roxane Hovelange van de Colruyt en wa sjabber van 

de leon 

Favoriete K3 lid: die skeune 

 

 



16 
 

 

 

 

Naam: Emiel Van Belle 

Leeftijd: forever 21 

Hobby's: tsjingeln, tjangeln, bonken, vangen, beuken 

Taak binnen KSA: uniformenman, siteman, vzw-man 

Ik studeer: geld skeppen 

Aantal jaren leiding gegeven: 5e jaar 

Tofste KSA-herinnering: elk jaar opnieuw macaroni-dag op kamp 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: e kikske 

Favoriete activiteit buiten KSA: e kikske 

Dit mis ik in mijn leven: e kikske 

Mijn favoriet water merk: heineken 

Favoriete K3 lid: Margo Cosijn 
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Jonghernieuwers: 2005-2007 

(3e -5e middelbaar) 
Naam: Robbe Vermeire 

Leeftijd: 20 jaar 

Hobby's: KSA, fietsen en kastanjes poffen 

Taak binnen KSA: locatieman en supervisor schakelman 

Ik studeer: handelswetenschappen 

Aantal jaren leiding gegeven: 4e jaar 

Tofste KSA-herinnering: elk moment dat ik kon genieten van leider Tibo zijn 

rijkunsten 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: mijn gepofte kastanjes op een 

bedje van gedroogd zeewier en zoete aardappel 

Favoriete activiteit buiten KSA: kastanjes poffen, tingeln likken en bergéken zijn 

lijf beloenken 

Dit mis ik in mijn leven: leider Bram, leider Sammy, leider Jarne, leider Seba 

Mijn favoriet water merk: zeewater, maar alleen dat van de Noord-Atlantische 

oceaan, niet het zuiden van de Atlantische oceaan  

Favoriete K3 lid: Klaasje, ik hoop dat leider Jens de nieuwe K3 wordt 

 

Naam: Wout Gijselaar 

Leeftijd: 20 jaar 

Hobby's: KSA en mijn tijd verkwanselen op tiktok 

Taak binnen KSA: De bank en lokausjemaaan 

Ik studeer: handelswetenschappen 

Aantal jaren leiding gegeven: 4e jaar 

Tofste KSA-herinnering: onze vlag terug gaan halen bij de voil skoetn 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: ne goeien hamburger bij Mandus 

Favoriete activiteit buiten KSA: Tjingeln, Tjangeln en soms Tjongeln 

Dit mis ik in mijn leven: beyblade battles op de speelplaats 

Mijn favoriet water merk: boni eau minérale naturelle van Oiselle 

Favoriete K3 lid: Gert Verhulst 
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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 in. Eens deze vragenlijst ingevuld is, schrijft u 40 euro over naar 

het rekeningnummer BE71 4340 0629 2169 

Pas als de vragenlijst én het bedrag van 40 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! Als u voor 

deze optie kiest, zorg dan zeker dat u het inschrijvingsformulier dat u in het midden 

van deze schakel vindt ingevuld meebrengt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksaninove.be/
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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? 

Dit jaar hebben we een nieuwe fashionista binnen de KSA. Niemand die meer 

weet van de laatste mode. Hij is bevriend met alle grote mode-ontwerpers dus 

niemand die meer geschikt is voor de job als uniformenman. Vanaf dit jaar zal 

onze modegoeroe Emiel jullie kleden.  

Je kan Emiel Van Belle 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 

Emiel Van Belle: 0491 06 83 82 
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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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10/10 Ballenronde 

Vandaag spelen we enkel 

ballenspelletjes! Hoe goed kan jij 

deze spelletjes? 
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7/11 Reis rond de 

wereld 

We trekken vandaag de hele 

wereld rond in de vorm van 

spelletjes. Nieuwsgierig naar 

andere culturen? Kom dan 

zeker naar de ronde! 

17/10 Bosronde 

We trekken met alle groepen richting het Neigembos! Afspraak aan 

de kapel om 14u (Bevingen 20, 9400 Ninove) 
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Leider Leon is een echte quizmeester, maar deze vragen snapt hij 

niet! Help jij hem even? 

1. Wat is van jou, maar wordt meer door andere mensen gebruikt? 

 

2. Baloe’s moeder heeft drie kinderen. De eerste heet April, de tweede Mei 

en de derde…? 

 

3. Een hamer en een spijker kosten samen € 1,10. De hamer is een euro 

duurder dan de spijker. Wat kosten de hamer en wat kost de spijker? 

 

4. Hoeveel maanden met 28 dagen zijn er? 
 

5. Noem drie opeenvolgende dagen zonder de volgende zeven woorden: 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 

 

6. Wat wordt nooit natter, ongeacht hoeveel het regent? 

 

7. Wat is de volgende letter in deze reeks? JFMAMJJASON […]? 

 

8. Licht verbergt me, maar duisternis doodt me. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAADSELS 

 
Ik snap het niet! 

Kan jij mij helpen? 

1.Je naam. 

2.Hij heet Baloe. 

3.De hamer kost € 1,05 en de spijker € 0,05. 

4.Twaalf maanden. 
5.Gisteren, vandaag, morgen. 

6.De zee. 
7.D. Het zijn de letters van de maanden in een 

jaar. 

8.Een schaduw. 
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Leider Wout moet dringend nitro-en, maar hij vindt de dixi niet! Kan jij hem 

helpen? Zoek de weg! 

 

 

 

 

 

  

DOOLHOF 

HELP!!! Ik kan het 

niet langer 

inhouden!! 
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 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 0499/50.30.23 
 

JONGKNAPEN 

Stef Van Den Haute (Hoofdleider) 0485/46.55.23 

Jente Van de Velde 0495/99.58.87 
Niko Robberechts 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 

CONTACT 


