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VOORWOORD 

Het is al weer september, we gaan allemaal weer naar school en dat 

wil dus ook zeggen dat het weer tijd wordt voor de KSA. Nog 

nagenietend van onze herinneringen aan het zomerkamp, zijn wij 

met de leiding al helemaal klaar voor het nieuwe werkjaar. 

In dit boekje vinden jullie alle info die jullie nodig hebben voor de 

inschrijvingen en de activiteiten in het eerste semester. 

Veel plezier! 

 

 

QUANTA COSTA?  

Wij vragen 30 euro inschrijvingsgeld voor een heel jaar. Dit is voor 

de verzekering en de vier-uurtjes die de jongens krijgen.  

Gelieve zo spoedig als mogelijk het lidgeld over te maken op het 

rekeningnummer BE37 0682 0766 7428. Vermeld de naam van uw 

zoon en de ban waarin hij zit. (vb: Lidgeld Kabouter Janssen 

Robby)  

NIET BETAALD = NIET VERZEKERD! 

Normaliter zit alles inbegrepen in die dertig euro. Echter kan het 

soms eens zijn dat we iets buiten de KSA doen. (Zoals zwemmen, 

pretpark, …) dit zit uiteraard niet inbegrepen in die dertig euro. 
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WIE ZIJN WE? 

KSA Scarphoutstede Blankenberge is een 

bloeiende jeugdbeweging die een 125-tal leden 

telt. We zijn een toffe, leuke en schitterende 

jongensbende die zich telkens weer weet te 

amuseren. 

Wij bieden ongeveer elke zaterdag een 
activiteit aan om ‘u’ tegen te zeggen. 
Daar geven wij, vol enthousiasme en 
motivatie, leiding aan jullie zonen!  
 
 
 
VERPLICHTING?  
Helemaal niet! Bij ons ben je niet 
verplicht om er telkens terug te zijn. 
Iedereen heeft zijn eigen invulling en 
planning en soms past KSA er niet in. 
Dan is dit geen enkel probleem!  We 
hopen dat je geniet van je carriére in de 
KSA, net zoals wijzelf ooit als gastje 
hebben gedaan! 
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WERKING 
Elke zaterdag zijn jullie welkom aan onze lokalen in het 
zeebos om vanaf 14u mee te komen ravotten en een leuke 
middag te beleven! We spelen, lachen, gieren en brullen en 
dat liefst met zoveel mogelijk jongens. 
 
In de KSA kom je om je te amuseren en tussen het spelen 
door is het nog eens een leerrijke ervaring ook. Zo leer je 
ruzies oplossen, leer je samen spelen en leer je ook tips en 
tricks die je enkel in de KSA kan leren. Zo leer je sjorren, 
knopen leggen, geheimschrift ontcijferen,… 
 
Elke zaterdag spelen we per groep een groot spel van 14u-
16u, dan krijgen de jongens een vier-uurtje en dan spelen 
we nog samen een uurtje vrij op ons terrein. Zo kunnen we 
voetballen, tikkertje spelen, verstoppertje spelen,… noem 
maar op. Tegen 17u loopt de speelnamiddag op zijn einde 
en gaan de jongens met hun ouders terug naar huis. 
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PLANNING KABOUTERS (1ste – 2de leerjaar) 

Hieronder vindt u een planning van Januari 

tot Mei. We willen dit al op tijd meegeven 

zodat u op voorhand al wat duidelijkheid 

krijgt van ons. Echter kunnen er wel nog 

kleine zaken wijzigen. Dit wordt telkens 

gemaild door de hoofdleiders in kwestie en 

telkens op donderdag voor de 

desbetreffende activiteit. (Zo hebt u nog 

vrijdag om de mail door te nemen.)  

Dit kan gaan om iets extra’s die de kinderen 

moeten meenemen of een verandering van 

afspreekplaats, …  

 

 

  

Data Thema Hoe laat Waar Benodigdheden 

15/9 Startactiviteit 14u-17u Zeebos  

22/9  14u-17u Zeebos  

29/9  14u-17u Zeebos  

6/10  14u-17u Zeebos  

13/10  14u-17u Zeebos  

20/10  14u-17u Zeebos  

27/10  14u-17u Zeebos   

3/11 TKSA  Casino Info verderop in dit 
boekje! 

10/11 GEEN ACTIVITEIT: LEIDERSWEEKEND  

17/11   

24/11  14u-17u Zeebos   

1/12  14u-17u Zeebos  

8/12  14u-17u Zeebos  

15/12  14u-17u Zeebos  

22/12   

29/12 GEEN ACTIVITEIT: KERSTVAKANTIE  

5/1 GEEN ACTIVITEIT: KERSTVAKANTIE  
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PLANNING PAGADDERS (3de – 4de leerjaar) 

 

Hieronder vindt u een planning van September tot december. We 

willen dit al op tijd meegeven zodat u op voorhand al wat duidelijkheid 

krijgt van ons. Echter kunnen er wel nog kleine zaken wijzigen. Dit 

wordt telkens gemaild door de hoofdleiders in kwestie en telkens op 

donderdag voor de desbetreffende activiteit. (Zo hebt u nog vrijdag 

om de mail door te nemen.)  

We zullen dit jaar proberen nog meer te letten op het behoud van de 

planning en de wijzigingen te beperken. 

 

 

 

 

 

Data Thema Hoe laat Waar Benodigdheden 

15/9 Startactiviteit 14u-17u Zeebos  

22/9 Hoe goed ken ik 
mijn leiders? 

14u-17u Zeebos  

29/9 Counterstrike 14u-17u Zeebos  

6/10 Stratego-zeeslag 14u-17u Zeebos  

13/10 zwemmen 14u-17u Zwembad Meer info volgt 

20/10 Wie wordt de 
sterkste pagadder? 

14u-17u Zeebos  

27/10 Repetitie TKSA 14u-17u Zeebos   

3/11 TKSA  Casino Info verderop in dit 
boekje! 

10/11 GEEN ACTIVITEIT: LEIDERSWEEKEND  

17/11 De mol 14u-17u Zeebos   

24/11 Was het nu Boom 
of boma 

14u-17u Zeebos   

1/12 Hoor wie klopt daar  Zeebos Meer info volgt 

8/12 De bel doet het niet 14u-17u Zeebos  

15/12 Casino royale 18u-… Zeebos  

22/12 Merry chrismas 14u-17u Zeebos   

29/12 GEEN ACTIVITEIT: KERSTVAKANTIE  

5/1 GEEN ACTIVITEIT: KERSTVAKANTIE  
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PLANNING JONGKNAPEN (5de – 6de leerjaar) 

 

Hieronder vindt u een planning van September tot 

december. We willen dit al op tijd meegeven zodat u op 

voorhand duidelijkheid krijgt van ons. Echter kunnen er 

wel nog kleine zaken wijzigen. Dit wordt telkens gemaild 

door de hoofdleiders in kwestie en telkens op donderdag 

voor de desbetreffende activiteit. (Zo hebt u nog vrijdag 

om de mail door te nemen.)  

 Data Thema Hoe laat Waar Benodigdheden 

 15/9 Startactiviteit 14u-17u Zeebos  

 22/9  Zand, zand en nog 
eens zand 

14u-17u Zeebos  

 29/9 Moet er nog water 
zijn? 

14u-17u Zeebos  

 6/10 Het spel dat nooit 
verveeld? 

14u-17u Stations
plein 

“aan de letters op het 
stationsplein” 

 13/10 Let the games begin! 14u-17u JH de 
leute 

 

 20/10 Het “vanalles-en-
nogwa-spel” 

14u-17u Zeebos  

 27/10 Repetitie TKSA 14u-17u Zeebos  Meer info volgt 

 3/11 TKSA  Casino  Meer info volgt 

 10/11 GEEN ACTIVITEIT: LEIDERSWEEKEND  

 17/11 10.000 
luchtbalonnen 

14u-17u Zeebos  

 24/11 Mummie-Mania 14u-17u Zeebos  

 1/12 “gooi wat in m’n 
laarsje, danku…” 

  Meer info volgt 

 8/12 Bake-off 
Blankenberge 

14u-17u Zeebos €2 voor ingrediënten 

 15/12 Casino Royale 18u-… Zeebos Dresscode: 
 “Black and White” 

  Kerstfeestje (we 
blijven slapen!) 

Meer info volgt! Pakje (max. €2) en €7 
meenemen 

  GEEN ACTIVITEIT: KERSTVAKANTIE  

  GEEN ACTIVITEIT: KERSTVAKANTIE  
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PLANNING KNAPEN (1ste – 2de middelbaar) 

 

Hieronder vindt u een planning van September tot december. We 

willen dit al op tijd meegeven zodat u op voorhand al wat duidelijkheid 

krijgt van ons. Echter kunnen er wel nog kleine zaken wijzigen. Dit 

wordt telkens gemaild door de hoofdleiders in kwestie en telkens op 

donderdag voor de desbetreffende activiteit. (Zo hebt u nog vrijdag 

om de mail door te nemen.) Bij onze knapen verloopt ook veel 

communicatie via een groepsgesprek op facebook die de leiding zal 

aanmaken. 

We zullen dit jaar proberen nog meer te letten op het behoud van de 

planning en de wijzigingen te beperken. 

 Data Activiteit Hoe laat Waar Benodigdheden 

15/9 Startactiviteit 14u-17u Zeebos  

22/9 Boomplukken 14u- 17u Zeebos  

29/9 Prikje ezel 14u-17u Zeebos  

6/10 Ola ole 14u-17u Zeebos   

13/10 Gevallen kerk 14u-17u Zeebos  

20/10 Smishsmashsmoesh 14u-17u Zeebos  

27/10 Repetitie TKSA 14u-17u Volgt nog  

3/11 TKSA 14u-17u Zeebos  

10/11 GEEN ACTIVITEIT: LEIDERSWEEKEND  

17/11 Vul de bron met water 14u-17u Zeebos  

24/11 Pood 14u-17u Zeebos  

1/12 ROODHOORN 14u-17u Zeebos  

8/12 Egostrat 14u-17u Zeebos  

15/12 Gele sneeuw 14u-17u Zeebos  

22/12 Rekkerren 14u-17u Zeebos  

29/12 GEEN ACTIVITEIT: KERSTVAKANTIE  

5/1 GEEN ACTIVITEIT: KERSTVAKANTIE  
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PLANNING JONGHERNIEUWERS (3de – 4de middelbaar) 

 

 Wat vanaf dit semester de planning van de 

jonghernieuwers betreft is er een kleine 

wijziging. Er wordt niet meer gewerkt met 

een vooraf meegedeelde planning maar wel 

met meer communicatie in de week vooraf. 

De leiding zal elke week een mail versturen 

met de informatie over de activiteiten. Ook 

met de jongens zal via facebook veel worden 

afgesproken. 

Op deze manier hopen wij dat we zowel met 

de ouders en de jongens zelf een betere 

communicatie kunnen behouden. Zo zullen 

veel onduidelijkheden voorkomen worden. 

Groetjes de Jonghernieuwerleiding! 
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TKSA 

Ook dit jaar is het zover. Op 3 november neemt KSA Blankenberge de 

saverys zaal van het CC casino van Blankenberge over. 

Het is weer de leukste avond van het KSA-werkjaar: TKSA! 

Jullie krijgen begin oktober allemaal nog een officiële uitnodiging 

maar het thema houden we nog even geheim. 

Houdt dus zeker jullie facebook en mails in de gaten. 

De deuren van onze magnifieke avond openen zoals steeds om 18u en 

jullie zijn natuurlijk allemaal van harte uitgenodigd. Niet enkel voor 

een heerlijke spaghetti maar ook voor een totaal spektakel, inclusief 

een eerste blik op de kampfoto’s. 

Hopelijk mogen wij jullie allemaal opnieuw van harte verwelkomen. 
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SPONSERING 

“Heeft u een eigen zaak?  

Draagt u KSA Blankenberge een warm hart toe?  

JA?!  

Dan is dit uw kans! 

Wij zijn namelijk steeds op zoek naar sponsering voor onze talrijke 

evenementen! 

Dus, heeft u interesse? Stuur dan als de bliksem een mailtje naar 

onderstaand emailadres en steun onze werking. 

«Penningmeester.ksablg@gmail.com» 
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LEIDING 

 

Tot slot overlopen we nog even de leiders van dit jaar. Indien je een 

vraag of opmerking hebt kan je zeker steeds bij de banleider terecht. 

Aarzel zeker niet om hen aan te spreken, ze staan altijd open voor een 

babbeltje. 

 

 

  
NICK 

Kabouters 
(BANLEIDER) 

JELLE 
Kabouters 

 
  

  
SANDER 

Pagadders 
(BANLEIDER) 

JONAH 
Pagadders 
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BERT 

Jongknapen 
(BANLEIDER) 

VINCE 
Jongknapen 

  

  
LINO 

Knapen 
(BANLEIDER) 

JOREN 
Knapen 

  

  
BRENT 

Jonghernieuwers 
BIRGER 

Jonghernieuwers 
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TIM 

Aspirantenleider 
MAXIM 
Aspirant 

  
JANNES 
Aspirant 

RENS 
Aspirant 

 
JARO 

Aspirant 
SIBRECHT 

Aspirant 
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WIE WAT WAAR? 

 

Voor al uw vragen kan u terecht bij het bondsteam. Zij 

zullen uw vraag met plezier beantwoorden. Dit kan gaan 

over activiteiten, KSA algemeen, kampen, financieel, 

adreswijziging,… 

BONDSLEIDING: 

 

 

 

 

Brent Maes en Birger Blomme 

Telefoon : 0471/13.83.59 – 0485/55.66.76 

E-mail :  bondsleider.ksablg@gmail.com 

PENNINGMEESTER :  

Bert Vandenbriele  

E-mail :penningmeester.ksablg@gmail.com 

Telefoon : 0470/20.80.30 

SECRETARIS :  

Kjell Massez  

E-mail : secretaris.ksablg@gmail.com  

 

Je kan ons ook altijd makkelijk bereiken via onze site 

http://www.ksablg.be, daar kunt u een contactformulier 

invullen of vindt u misschien zelf al een antwoord op uw 

vraag! 

zeker ook onze Facebook pagina om op de hoogte Like te 

blijven van de laatste nieuwtjes. #KSABLG 

 


