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Woordje van den bonds.. 
 
Beste ouders, beste lid, beste lezer 

Terwijl je dit leest is de startdag nog volop bezig of reeds afgelopen. Hoe dan ook, we zijn er 
officieel terug aan begonnen! Een nieuw KSA-jaar staat voor de deur. Nieuwe vriendjes, 
nieuwe avonturen, nieuwe verhalen, nieuwe herinneringen staan op jou te wachten!  

Graag blik ik even terug naar de afgelopen zomervakantie. Ongetwijfeld de bizarste vakantie 
in jaren, we kennen de situatie allemaal ondertussen wel. Maar ondanks de vreemde periode 
en de onzekerheid, bleef er gelukkig toch één iets overeind. De KSA stond en staat nog altijd 
voor jou klaar!  

We trokken, zoals we elk jaar doen, op zomerkamp richting Luxemburg, de verre Ardennen. 
Het hoogtepunt van het jaar, het tentenkamp, kon, mocht én is doorgegaan! Ik ben dan ook 
ongelofelijk fier op de flexibiliteit, verantwoordelijkheid, maturiteit en inzet van mijn 
leidingsploeg. We kregen stapels richtlijnen en protocollen van hoger uit, de boodschap was 
klaar en duidelijk. Een KSA-kamp kan veilig verlopen, mits de nodige aanpassingen. We 
luisterden aandachtig, schreven richtlijnen en regels uit en informeerden ouders en leden. 
Maar we hadden des te meer plezier! Wel voor 11 dagen aan nieuwe KSA-herinneringen in de 
rugzak van onze deelnemers, herinneringen voor het leven!  

Met deze gedachten wil ook graag het nieuwe jaar starten. Het zal anders dan anders zijn, we 
zullen verschillende regeltjes moeten volgen, ouders moeten ook op KSA een mondmasker 
dragen, … Maar … we gaan ons vooral gigantisch hard amuseren! En we blijven jullie allen met 
een grote glimlach (achter ons mondmasker !) op ons gezicht ontvangen! De bossen in, 
gezellig samen spelen, vuil worden, ravotten in de boomgaard en zoveel meer! We gaan dit 
jaar voor anders, maar beter! Er komen nog heel wat leuke dingen aan, waaronder onder meer 
ons 75 jaar jubileum in 2021 …  

Ik kan dan ook niet op papier uitdrukken hoe 
ontzettend veel goesting ik heb om er wederom 
een zalig KSA-jaar van te maken. We hebben voor 
jullie reeds een goed gevulde kalender op poten 
gezet. Deze kan je vinden in een handig overzicht 
op de achterflap van dit boekje. Natuurlijk hoop ik 
dan ook ten zeerste dat wij op jullie aanwezigheid 
mogen rekenen!  

Samen voor een veilig, maar plezant KSA-jaar! De 
nieuwe KSA-verhalen van morgen staan voor jou 
klaar!  

Want KSA’er zijn, da’s voor ’t leven!  

Bonds out x 
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Inschrijving 
 
Kan je niet wachten op een nieuw KSA jaar vol plezier en spel? Heb je weer zin in een leuk KSA 
jaar? Schrijf je dan zeker in! Het inschrijvingsgeld voor een jaar plezier en ravotten bedraagt 
€40.  

Wat zit  hier allemaal in? 

- Een jaar vol met activiteiten 
- Verzekering 
- Koekje en een drankje op het einde van elke activiteit 
- Een lidkaart van KSA nationaal 

 
Inschrijving is pas compleet na betaling van €40 op het rekeningnummer: BE49 7371 1110 
6671. Graag duidelijk de naam van uw zoon/zonen vermelden! 

Gelieve in te schrijven voor 10 oktober, want niet betaald = niet verzekerd! Nieuwe leden zijn 
de eerste 3 activiteiten verzekerd om eens te proeven van het KSA leven. Nadien wordt ook 
verwacht dat het lidgeld wordt betaald!  

 

 
PS: mutualiteitspapieren voor de terugbetaling van jeugdkampen/lidgelden mag je altijd 
afgeven voor/na een activiteit of droppen in een gesloten enveloppe met uw naam op in de 
brievenbus van Leuvestraat 76. 
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Komen en gaan 
 

 

Vrienden, het nieuwe werkjaar betekent in een jeugdbeweging ook doorgaans 
veranderingen/verschuivingen in de leidersploeg. Vandaar ieder jaar in ons eerste 
kalenderboekje de rubriek ‘komen en gaan’.  

 

GAAN 
Uit de actieve leidersgroep verlaat ons dit jaar enkel Nathan Segers. Nathan heeft er 2 mooie 
jaren opzitten als actieve vlinderleider en helpende hand. Nathan verhuist naar de logistiek 
van waar hij een handje wil toesteken als dat nodig is. We gaan hem nog zeker tegen komen 
in het KSA gebeuren. Een KSA’er ben je niet voor even, maar voor het leven. 

Nathan, we zijn je dankbaar voor de inzet in onze bond; we zijn blij dat je als logistieker nog 
steeds bereikbaar blijft. Nathan, we weten je wonen en hebben je gsm-nummer, we hopen 
dat jij ook het adres van ons Erembout-nest niet vergeet.  

 

 

KOMEN 
Dit jaar maakt Kasper Demuynck de sprong naar de leidingsgroep uit onze eigen rangen. 
Welkom Kasper, we ontvangen je graag in de leidingsploeg! Je hebt je reeds jaren 
geëngageerd als gastje in onze bond, maar nu krijg je de kans om dit ook te doen als 
volwaardige leider. Het zal geen gemakkelijke rit worden voor je, met vallen en opstaan en 
leren uit jouw fouten. Maar we hebben het volste vertrouwen in Kasper en gaan hem bijstaan 
op de weg. Samen met Kasper kunnen we het KSA-DNA verder doorgeven en dat er nog vele 
jaren mogen volgen
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Leeuwkes 
We kijken er naar uit om onze oude leden terug te zien en onze nieuwe leden te verwelkomen 
in ons KSA-vriendendorp. We hopen er samen met jullie een leuk jaar van te maken met veel 
sport en spel, samen mooie momenten beleven. Bij spelen en plezier maken, daar hoort vuil 
worden natuurlijk bij. Daarom vragen we u vriendelijk om uw zoon speelkledij aan te doen op 
zondagnamiddag!  

Zondag 20 september: Startdag 
We kijken er naar uit om onze oude leden terug te zien en onze nieuwe leden te verwelkomen 
in ons KSA-vriendendorp. Deze namiddag gaan we op zoek naar Wally! Hij heeft namelijk ons 
lekker pannenkoeken recept gestolen! Wij hebben jullie hulp nodig om hem en ons geheim 
recept terug te vinden. Neem zeker al jouw vriendjes mee, alle hulp is welkom!  

Zondag 27 september: Een appeltje voor de dorst 
De oogst rijp, tijd om te plukken! Tijdens deze namiddag krijgen jullie verschillende 
uitdagingen voorgeschoteld. Hoe beter deze uitgevoerd worden, hoe meer tijd jullie kunnen 
verdienen. En zoals men zegt: time is money!  

Zondag 11 oktober: Den bos in! 
Vandaag worden we een met de prachtige natuur. We leren ons camoufleren, kampen 
bouwen en respectvol omgaan met de natuur. Bereid jullie voor op een leerrijke en 
avontuurlijke namiddag.  

Vrijdag 23 oktober: Dag van de jeugdbeweging 
Deze dag is van ons! Vandaag zijn we – nog meer dan anders – trots om een echte KSA’er te 
zijn. Haal je uniform uit de kast, trek het aan en stap trots de school binnen. Wees fier op jouw 
mooie KSA-hemd en toon aan al jouw vrienden dat je deel uitmaakt van KSA Sint-Amandus 
Erembodegem! Vertel ook zeker enkele leuke KSA-verhalen! Foto’s van jouw zoon in uniform 
mogen altijd doorgestuurd worden naar ons!  

Zondag 25 oktober: Schattentocht 
Deze namiddag gaan we op zoek naar de oude verloren schat van de Heer Kristoffel van 
Erembald. Trek jullie goede schoenen aan en sta paraat voor deze heuse ontdekkingstocht.  

Weekend 7-8 nov: Eetfestijn 
Door de huidige corona maatregelen zijn we genoodzaakt - met pijn in het hart - om ons 
jaarlijks eetfestijn in een ander jasje te steken. Het zal een aanpassing zijn en anders dan we 
gewend zijn, maar we hopen alvast op jullie steun! 

Meer info volgt later nog.  

Banactiviteiten 
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Zondag 15 november: Creatieve Wally’s + bezoekje special guest 
Deze namiddag draait alles rond creativiteit. Een echte Wally is van alle markten thuis en 
daarom gaan we op zoek naar de verborgen Picasso’s en Salvador Dali’s onder ons. Alles komt 
aan bod om een echte kunstenaar te worden. Vergeet zeker geen vuile kledij aan te doen want 
een spatje is snel gemaakt. Ah ja, er kwam ook nog een special guest langs uit Spanje, maar 
we gaan nog niet zeggen wie, dat is een verrassing. 

Zondag 29 november: Olympische spelen 
Nu Tokyo 2020 is uitgesteld, komen de olympische spelen naar Erembodegem. Het is tijd om 
de innerlijke Usain Bolt in jezelf los te laten, maak je op voor een namiddag vol spel en vertier.  
De winnaar wordt beloond met een fantastische prijs. 

Zondag 13 december: KSA’er Universalis 
Deze zondag zoeken we uit wie er de beste KSA’er is. Bereid je alvast maar voor op een 
namiddag vol uitdagingen en ambiance. De winnaar krijgt de titel “KSA’er Universalis”. 

Zondag 26 december: Kerstfeestje 
Op 2de kerstdag worden jullie verwacht op KSA, we maken er een dik feestje van met 
cadeautjes, koffiekoeken en chocomelk! Er wordt verwacht dat elk kind een cadeautje 
meebrengt zodat we deze kunnen verdelen onder alle Leeuwkes. 

Meer info hierover volgt nog. 

Hopelijk hebben jullie veel zin in de activiteiten die jullie te wachten staan. De leiding staat 
alvast te popelen om samen met jullie coole avonturen te beleven! We kijken er heel hard 
naar uit en hopen dat jullie zo veel mogelijk aanwezig zijn.  

Ferme KSA-groet 

Cedric Kasper Arnaud 
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Jong – Knapen 
Gegroet jonge knaapjes 

Hopelijk hebben jullie al wat kunnen uitrusten sinds het zomerkamp, want er staan weer 
superduper keineig massa’s extreem coole activiteiten op het programma. 

 

Zondag 20 september: Startdag 
Joepie, het is weer KSA! KSA is spelen en ravotten in de modder. Geen betere manier om het 
jaar te starten dan met ons allen tezamen. Wij kijken er naar uit om jullie allemaal weer terug 
te zien!  

Zondag 27 september: Hoe word ik een Jong-Knaap? 
Echte Jong-Knapen zijn sterk, slim en niet bang voor een uitdaging!  Vandaag worden jullie 
opgeleid tot echte Jong-Knapen. Durven jullie de uitdaging aan?  

Zondag 11 oktober: De grote WIW-quiz 
Wisten jullie al dat Wally in het Engels Waldo is en dat deze boekenserie reeds 34 jaar bestaat? 
Indien jullie dit al wisten zullen jullie zeker hoog scoren op onze ‘Waar is Wally quiz’! Diegene 
die deze feitjes niet wisten, zullen best hun neus nog wat dieper in de boeken moeten steken! 

Vrijdag 23 oktober: Dag van de jeugdbeweging 
’s Avonds leggen jullie jullie volledige KSA-outfit klaar zodat jullie die ’s ochtends meteen 
kunnen aantrekken! Het is namelijk onze dag. We mogen in KSA-outfit naar school gaan en 
kunnen fier tonen dat we bij de mannen van KSA Erembout horen. Zorg maar dat alle 
klasgenootjes het geweten hebben! 

Zondag 25 oktober: Yllaw-dag 
Wie of wat is Yllaw? Dat komen we vandaag te weten. We zullen ons alleszins de volledige 
activiteit moeten houden aan zijn regels. 

Weekend 7-8 november: Eetfestijn 
Ons jaarlijks eetfestijn! We hopen dat jullie ons talrijk komen helpen om wat geld in de KSA-
kas te brengen. Met dit geld kunnen we namelijk leuke spelletjes voorzien! Hoe ons eetfestijn 
exact zal verlopen wordt later nog meegedeeld. 

Meer info volgt later nog.  

Zondag 15 november: Paralympics  
De paralympics zijn de Olympische Spelen voor mensen met een beperking. Vandaag zullen 
jullie op topniveau moeten strijden voor een medaille, dit bijvoorbeeld met maar 1 arm of 
blind. Wie zal op het einde van de dag de meeste medailles mee naar huis nemen? Warm je 
spieren maar al op!  

 



10 
 

Zondag 29 november: “Waar is” in den bos  
Het eerste bosspel van het jaar staat voor de deur. Kampen bouwen en klimmen in de bomen 
staan zeker op de agenda. Maar hou je ogen goed open want enkel zo gaat jouw team de 
overwinning behalen.  

Zondag 13 december: Mission Impossible 
Help, er is een inbreker langs geweest op KSA… Ze hebben verscheidene spullen gestolen die 
we graag terug willen. Jammer genoeg heeft niemand iets gezien… Misschien kunnen jullie 
ons helpen de dader te vinden en onze spullen terug te brengen? We rekenen op jullie steun! 

Zaterdag 26 december: Kerstfeestje 
Op 2de kerstdag worden jullie verwacht op KSA, we maken er een dik feestje van met 
cadeautjes, koffiekoeken en chocomelk! Er wordt verwacht dat elk kind een cadeautje 
meebrengt zodat we deze kunnen verdelen onder alle Jong-Knapen.  

Meer info hierover volgt nog. 

Hopelijk hebben jullie veel zin in de activiteiten die jullie te wachten staan. De leiding staat 
alvast te popelen om samen met jullie coole avonturen te beleven! We kijken er heel hard 
naar uit en hopen dat jullie zo veel mogelijk aanwezig zijn.  

Ferme KSA-groet 

Caspar Robin 
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Knapen 
Zondag 20 september: Startdag: Waar is Wally? 
Heeft iemand een rare vogel gezien? Het opsporingsbericht stelt dat hij een 
rood-wit gestreepte pull en muts draagt en een ronde “harry potter” bril. Hij 
antwoordt op de naam Wally en is het laatst gezien op het heem van KSA 
Erembodegem. Hij is gezocht voor de diefstal van het pannenkoeken recept. 
Helpen jullie de leiders deze dief te vatten? 

Zondag 27 september: Waar is Pythagoras? 
Pythagoras is vooral bekend van zijn stelling. Deze stelling draagt tot op de dag 
van vandaag bij in de bouwkunde en vele andere sectoren. Dus ik zou zeggen, 
zoek alvast eens op waar die stelling over gaat. Zo kunnen we de rest van de 
KSA eens kunnen tonen wat een ingenieurs en architecten we zijn! Ik zou 
zeggen dat we ‘De tower van Londen’ en de ‘Eiffeltoren’ en het ‘Colosseum’ 
allemaal in één nabouwen! 

Zondag 11 oktober: Waar is Jeroen Meus? 
Wie kent er nu niet Vlaanderens’ bekendste TV- kok? Vandaag zoeken we niet 
de persoon, maar eerder zijn bekendste recepten! Want vandaag gaan we 
koken, maar niet op grootmoeders-wijze en zelfs niet op moeders-wijze. Nee, 
we koken op Pieters-wijze. Dus bereid jullie al voor want na deze namiddag zijn 
jullie op zijn minst 3-sterren koks! 

Vrijdag 23 oktober: Dag van de jeugdbeweging 
Deze dag is van ons! Vandaag zijn we – nog meer dan anders – trots om een echte KSA’er te 
zijn. Haal je uniform uit de kast, trekt het aan en stap trots de school binnen. Wees fier op 
jouw mooie KSA-hemd en toon aan al jouw vrienden dat je deel uitmaakt van KSA Sint-
Amandus Erembodegem! Vertel ook zeker enkele leuke KSA verhalen! Foto’s van jouw zoon 
in uniform mogen altijd doorgestuurd worden naar ons!  

Zondag 25 oktober: Waar is Indiana Jones? 
Indiana Jones is werelds bekendste archeoloog en schattenzoeker. En tijdens 
het snuisteren door het archief van onze goeie’n Eerwaarde zijn we op een 
oude kaart van Erembodegem gekomen. Na wat corresponderen met de 
boven genoemde zijn we erop uitgekomen dat deze kaart leidt naar de laatste 
rustplaats van onze patroonheilige Sint-Amandus. We gaan eens zien welke 
schatten we kunnen vinden! 
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Weekend 7-8 november: Eetfestijn 
Door de huidige corona maatregelen zijn we genoodzaakt - met pijn in het hart - om ons 
jaarlijks eetfestijn in een ander jasje te steken. Het zal een aanpassing zijn en anders dan we 
gewend zijn, maar we hopen alvast op jullie steun! 

Meer info volgt later nog.  

Zondag 15 november: Waar is Erik Van Looy? 
Vlaanderens bekendste Quizmaster is Erik Van Looy. Hij presenteert ‘De slimste 
mens ter wereld!’. Aangezien dit wat te hoog gegrepen is voor ons, organiseer 
ik een simpelere versie ‘De slimste KSA’er van Erembodegem’. Dus bekijk jullie 
schoolboeken nog maar eens goed, want we gaan quizzen! 

Zondag 29 november: Waar is Adam Smith?  
Adam Smith en economie woorden vaak in één zin gebruikt. Hij draagt dan ook 
de bijnaam ‘vader van de moderne economie’. Maar aangezien wij op KSA 
meestal nogal een beetje achterlopen, zijn we nog niet echt mee met al die 
moderne economische ideeën. We keren terug naar de ouderwetse manier 
van handel voeren zoals onze voorgangers het deden.  

Zondag 13 december: Waar is Eddy Merckx? 
Den Hogeweg, de colruytbrug, het Denderpad , de Leirekesroute en den 
duvelsput zijn een aantal van de wegen die we gaan moeten trotseren op onze 
fameuze  ronde van Aalst. Dus bereid jullie maar al voor, want dit is de grootste 
klassieker van het jaar! 

Zaterdag 26 december: Kerstfeestje 
Op 2de kerstdag worden jullie verwacht op KSA, we maken er een dik feestje van met 
cadeautjes, koffiekoeken en chocomelk! Er wordt verwacht dat elk kind een cadeautje 
meebrengt zodat we deze kunnen verdelen onder alle Knapen.  

Meer info hierover volgt nog. 

Hopelijk hebben jullie veel zin in de activiteiten die jullie te 
wachten staan. De leiding staat alvast te popelen om samen 
met jullie coole avonturen te beleven! We kijken er heel hard 
naar uit en hopen dat jullie zo veel mogelijk aanwezig zijn.  

Ferme KSA-groet 

  

Pieter  
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Jong – hernieuwers 
 

Dag lieve pubertjes 

Dit jaar steken we jullie in een nieuw broekje en gaan jullie voortaan door het leven als echte 
jong-hernieuwers. Een nieuwe naam voor een nieuw jaar met hopelijk weer een heleboel 
mooie momenten en herinneringen. We gaan net zoals vorig jaar proberen om van jullie 
pubers echte kerels te maken of moet ik zeggen jong-hernieuwers, en er samen een 
schitterend jaar van te maken. Wij kijken er alvast naar uit om jullie terug te zien.  

Zondag 20 september: Startdag 
Voor de startdag zijn jullie welkom vanaf 13u50 en is er meteen de mogelijkheid om jullie in 
te schrijven voor het nieuwe werkjaar. Het wordt weer een gezellige namiddag vol sport en 
spel en nadien kunnen jullie genieten van heerlijke zelfgemaakte pannenkoeken. 

PS: vergeet zeker al jullie vrienden niet mee te nemen! 

Zondag 04 oktober: Trial by Fire 
Vandaag gaan we jullie fire skill’s testen. Hopelijk zijn jullie nog niet vergeten wat jullie op 
kamp hebben geleerd. 

PS: Als je een vuursteen hebt mag je die zeker meebrengen. Geen kopen aub   

Zondag 18 oktober: DIY Prim A Meubelen 
Zetelke hier kastje daar, we gaan een klein tafeltje maken voor in het jong-hernieuwers/ 
hernieuwers kot. Hopelijk zijn jullie handige harry’s want ik weet zeker niet hoe je dat moet 
doen. 

PS: Neem zeker wat nagels mee. 

Vrijdag 23 oktober: Dag van de jeugdbeweging 
Vandaag is het onze dag, iedereen in KSA-hemd en korte broek naar school, want we moeten 
aan iedereen kunnen tonen dat we bij de KSA van Erembodegem zitten. Ziet maar dat al uw 
klasgenootjes op het einde van de dag weten bij welke jeugdbeweging ge zit! 

PS: vergeet zeker 's ochtends geen koffiekoek te graaien op de grote markt van Aalst. 

Zondag 01 november: Boedapest Casino 
Boys, casino namiddag is er nog iets chiller te doen dan ewa pokeren en ewa chillen. Koboys 
maakt maar ule spaarvarkentje leeg en pakt maar al uw rosse centjes mee. 

PS: niks 
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Weekend 7 & 8 november: Eetfestijn 
Door de Covid-19 pandemie en de huidige corona maatregelen zijn we genoodzaakt met pijn 
in het hart om ons jaarlijks eetfestijn in een ander jasje te steken. Het zal een aanpassing zijn 
en anders zijn dan we gewend zijn maar we hopen alvast op jullie steun. 

Meer info volgt later nog.  

Zondag 22 november: Bowling 
Yeur pubers, we gaan bowlen ik kan vijf strikes smijten na elkaar. Kan jij dat ook, oke kom en 
bewijs het vandaag op onze bowling activiteit. 

PS: Als je zelf een bowling bal hebt breng hem zeker mee. 

Zondag 06 december: Filmnamiddag 
Deze namiddag chillen in de zetel en filmke kijken. Als je suggesties hebt voor een film mail 
mij dan op tanguybouckaert.tb@gmail.com .  

PS: Je mag altijd zelf een leuke film mee nemen. 

Zondag 20 december: Als marktkramer zal ik sterven 
Als marktkramer ben ik geboren, als marktkramer blijf ik bestaan. En als ik mijn stem maar 
laat horen, dan komen de mensen aan mijn kraam. Als marktkramer ben ik geboren, als 
marktkramer blijf ik bestaan. M'n hart zal voor altijd behoren, aan de mensen, de markt en 
mijn kraam. En dan gaak dood. Einde.  

Zaterdag 26 december: Kerstfeestje 
Op 2de kerstdag worden jullie verwacht op KSA, we maken er een dik feestje van met 
cadeautjes, koffiekoeken en chocomelk! Er wordt verwacht dat elk kind een cadeautje 
meebrengt zodat we deze kunnen verdelen onder alle Jong-Hernieuwers. 

Meer info volgt later nog.  

 

Hopelijk hebben jullie veel zin in de activiteiten die jullie te 
wachten staan. De leiding staat alvast te popelen om samen 
met jullie coole avonturen te beleven! We kijken er heel 
hard naar uit en hopen dat jullie zo veel mogelijk aanwezig 
zijn.  

Ferme KSA-groet 

 

  
Tanguy  
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Hernieuwers 
Dag lieve kereltjes 

Dit jaar steken we jullie in een nieuw jasje en gaan jullie voortaan door het leven als echte 
hernieuwers. Een nieuwe naam voor een nieuw jaar met hopelijk weer een heleboel mooie 
momenten en herinneringen. Maar een ding is hetzelfde gebleven, ook dit jaar krijgen jullie 
te maken met het geliefkoosde epische duo topleiders: Dries & Jarno. 

We gaan net zoals vorig jaar proberen om van jullie kerels, echte kerels te maken of moet ik 
zeggen hernieuwers en er samen een schitterend jaar van te maken. 

Wij kijken er alvast naar uit om jullie terug te zien. 

Zondag 20 september: Startdag 
Voor de startdag zijn jullie welkom vanaf 13u50 en is er meteen de mogelijkheid om jullie in 
te schrijven voor het nieuwe werkjaar. Het wordt weer een gezellige namiddag vol sport en 
spel en nadien kunnen jullie genieten van heerlijke zelfgemaakte pannenkoeken. 

PS: vergeet zeker al jullie vrienden niet mee te nemen! 

 

Zondag 04 oktober: 
Plopkoeken 
Dag lieve ploppertjes allemaal. 
Plopperde plopperde plop, 
vandaag gaan we plopkoeken 
bakken. 

PS: Breng deze kleurplaat 
ingekleurd mee en ontvang een 
reuze verrassing en graai zeker een 
keukenschort mee van thuis.   

 

 

 

 

 

Zondag 18 oktober: Dode vis 
Wat een fucking veirken. Ziet dat af maat, wat ne karper peeken. Ziet dat af joenge. Kek nekeer 
men handjes, kek nekeer men handjes tegen die zijn vinneke alachter. Ziet, kek nekeer. Wat 
een beir, peeken. Wat een klet menne jongen. Wat ne chiquen. ’T Is ne witten joenge, het is 
een albino joenge. Fons makker, het is een albino peeken.  

PS: Neem zeker een aantal regenwormen mee. 
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Vrijdag 23 oktober: Dag van de jeugdbeweging 
Vandaag is het onze dag, iedereen in KSA-hemd en korte broek naar school, want we moeten 
aan iedereen kunnen tonen dat we bij de KSA van Erembodegem zitten. Ziet maar dat al uw 
klasgenootjes op het einde van de dag weten bij welke jeugdbeweging ge zit! 

PS: vergeet zeker 's ochtends geen koffiekoek te graaien op de grote markt van Aalst. 

Zondag 01 november: King of the road 
Wie wordt de koning van de straat? Wie staat er op KSA altijd paraat? Vandaag is een 
namiddag vol uitdagingen dus stop maar met zingen.  

PS: Bekijk zeker al eens een paar video’s over king of the road 

Weekend 7 & 8 november: Eetfestijn 
Door de Covid-19 pandemie en de huidige corona maatregelen zijn we genoodzaakt met pijn 
in het hart om ons jaarlijks eetfestijn in een ander jasje te steken. Het zal een aanpassing zijn 
en anders zijn dan we gewend zijn maar we hopen alvast op jullie steun. 

Meer info volgt later nog.  

Zondag 22 november: Verleidingseiland 
We kunnen nog niet veel verklappen maar het zal heet worden.  

PS: niks 

Zondag 06 december: Sint 
Wie is de beste Sint? Sinterklaas of 
onze Sint-Maarten? Kom het te 
weten in onze epische Sint 
namiddag.  

PS: wijs jij Piet de weg naar de zak. 

Zondag 20 december: Als 
marktkramer ben ik geboren 
Als marktkramer ben ik geboren, als 
marktkramer blijf ik bestaan. En als ik 
mijn stem maar laat horen, dan 
komen de mensen aan mijn kraam. 
Als marktkramer ben ik geboren, als 
marktkramer blijf ik bestaan. M'n 
hart zal voor altijd behoren, aan de 
mensen, de markt en mijn kraam.  

PS: zoek zeker dit Vlaams pareltje 
eens op.  
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Zaterdag 26 december: Kerstfeestje 
Op 2de kerstdag worden jullie verwacht op KSA, we maken er een dik feestje van met 
cadeautjes, koffiekoeken en chocomelk! Er wordt verwacht dat elk kind een cadeautje 
meebrengt zodat we deze kunnen verdelen onder alle hernieuwers.  

Meer info hierover volgt nog. 

 

Hopelijk hebben jullie veel zin in de activiteiten die jullie te wachten staan. De leiding staat 
alvast te popelen om samen met jullie coole avonturen te beleven! We kijken er heel hard 
naar uit en hopen dat jullie zo veel mogelijk aanwezig zijn.  

Ferme KSA-groet 

Dries Jarno 
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KSA en corona 
 

Beste ouders 

Ook gedurende het komende werkjaar zullen er nog steeds coronamaatregels van toepassing 
zijn. Het is door deze doordachte – en door de nationale veiligheidsraad goedgekeurde – 
regels, protocollen en draaiboeken dat we mogen en kunnen verder doen! Afgelopen zomer 
bewees de gehele jeugdwerking al dat activiteiten voor de jeugd op een veilige manier 
mogelijk zijn. We trekken deze lijn rechtstreeks door naar het nieuwe jaar. Dezelfde regels als 
tijdens de zomervakantie blijven van toepassing voor het jeugdwerk.  

• De handen worden altijd ontsmet bij het toekomen 
• De ouders en leden die ouder dan 12 jaar zijn verplicht een mondmasker te dragen bij 

het toekomen op de activiteit 
o +12jaar leden hebben ook altijd een mondmasker bij tijdens de activiteit in 

geval dat er weg van het KSA-domein gespeeld wordt! 
• Hou zoveel mogelijk 1.5 m afstand 
• Bubbelsysteem van max 50pers (op 1 zelfde dag)  

o -14jaar vormt een bubbel  
o +14jaar vormt een bubbel  

• Kinderen die tot 5 dagen voor de activiteit ziektesymptomen (hoesten, keelpijn, 
verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen) vertonen, mogen niet deelnemen. 
We rekenen op uw verantwoordelijkheid om dit te controleren en te melden!  

• Kinderen die tot een risicogroep behoren (chronische ziekten zoals bv. astma) mogen 
deelnemen indien er toestemming is van de ouders.  De ziekte dient onder controle te 
zijn (met eventueel medicatie). Wij raden aan om bij twijfel een attest te vragen aan 
uw arts.  Dit attest is niet verplicht. 

Naast deze duidelijke regels houden we ook een contactlogboek bij in functie van de 
contacttracing van de federale overheid. De aanwezigheden zullen elke activiteit genoteerd 
worden. Het lid per ban dat het meeste aanwezig is per trimester zal een leuke prijs 
ontvangen!  

Verder gebruiken we ons gezond verstand en spelen we zoals altijd heel veel in de frisse 
buitenlucht! Niks beters dan een zondagnamiddag avontuur en plezier in bos en natuur!  

Je kan altijd zelf het draaiboek raadplegen en op de hoogte blijven van alle nieuwtjes via 
www.ksa.be/corona  

Dank bij voorbaat! 

De leidingsploeg 
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Hierbij geven we graag nog eens een overzicht van 
alle mogelijke kanalen om ons te bereiken!  

ALGEMEEN:  

De volledige leidingsploeg staat altijd voor u klaar. Het eerste aanspreekpunt is natuurlijk de 
hoofdleider Cedric. Maar ook de banleiders helpen u graag verder bij eventuele vragen of 
problemen! U kan ons gemakkelijk bereiken via volgende kanalen: 

 
E-mail:  info@ksa-sint-amandus.be  
 

Website: www.ksa-sint-amandus.be 
Hier kan je alle activiteiten per ban terugvinden. Ook inschrijvingen voor 
speciale activiteiten gebeuren via onze website. Via het contactformulier kan u 
ook altijd een vraag of opmerking versturen! 

GSM:  Voor noodgevallen!  
0497/441840 (Cedric) 
0479/388765 (Sander)  

Facebook:  ‘KSA Sint-Amandus Erembodegem’  (Pagina) 
Geef deze pagina zeker een like om de berichtjes te zien verschijnen over alle 
activiteiten die we doen. Wordt ook gebruikt om algemene informatie aan te 
kondigen.  

 ‘Ouders van KSA Erembout’    (Groep) 
Deze groep is opgericht om het contact met de ouders en tussen de ouders te 
vergemakkelijken. Last minute aankondigingen worden altijd per mail/sms 
verstuurd, maar zullen ook hierin verschijnen. U kan deze groep ook gebruiken 
om vragen te stellen aan ons of andere ouders, afspreken om samen te rijden, 
oude KSA-kleren doorverkopen en nog veel meer!  

 U vindt deze groep vinden door de volledige naam in de Facebook zoekbalk in 
te geven of via volgende link: 

www.facebook.com/groups/oudersvanksaerembout   

UNIFORM/PULLS:  

Sander De Leeuw is hiervoor de verantwoordelijke bij de -14 en Tanguy bij de +14. Na elke 
activiteit is er de mogelijk om een nieuwe pull of uniform/sjaaltje te bestellen. Betalingen 
gebeuren altijd via overschrijving. 

PS: Er is een grote kans dat het nieuwe jaar ook nieuwe KSA-kleding met zich 
meebrengt, later meer hierover!!!  

Ik zit met een vraag, wat nu? 
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Leidingskader 

Ban Naam Geboorte 
datum Adres Contact 

Bondsleider Cedric Bourda 30/11/1998 Leuvestraat 76, 9320 Erembodegem 0479 44 18 40 

Leeuwkes Cedric Bourda 30/11/1998 Leuvestraat 76, 9320 Erembodegem 0479 44 18 40 

 Kasper Demuynck 07/08/2003 Welleweg 23, 9320 Erembodegem 0478 22 07 97 

 Arnaud Bouckaert 25/11/2002 Pachthofstraat 145, 9308 Gijzegem 0474 32 85 76 

Jong - Knapen Caspar Nuël 16/08/2002 Kleistraat 85, 9320 Erembodegem 0495 26 85 42 

 Robin Uyttendaele 09/12/1999 Kluizestraat 19B, 9320 Erembodegem 0498 58 04 27 

Knapen Pieter Redant 13/10/1997 Italiënweg 44, 9320 Erembodegem 0472 66 45 74 

Jong - Hernieuwers Tanguy Bouckaert 09/03/1998 Pachthofstraat 145, 9308 Gijzegem 0470 29 75 36 

Hernieuwers Dries Bierens 22/04/1999 Fonteinbos 18, 9320 Erembodegem 0497 15 72 81 

 Jarno De Coster 04/11/1998 Jagershoek 158, 9320 Erembodegem 0493 03 69 50 

Vlinderleider Willem Permentier 03/01/1997 Hageveld 4, 9320 Erembodegem 0491 32 07 98 

 Sander De Leeuw 11/05/1997 Leuvestraat 27, 9320 Erembodegem 0479 38 87 65 

Logistiek 
Stijn Boel 07/02/1998 Papeveld 3, 9320 Erembodegem 0471 29 10 42 

Nathan Segers 17/02/1998 Leuvestraat 133, 9320 Erembodegem 0492 85 11 72 

Volwassen begeleider Jens Brack 19/09/1988 Lijsterbesstraat 30, 9320 Erembodegem 0468 14 95 98 



 21 

 

KALENDER 1ste TRIMESTER 2020 - 2021 
 Leeuwkes Jong-knapen Knapen Jong-hernieuwers Hernieuwers 

20/09/20 STARTDAG 

27/09/20 Een appeltje voor de dorst Hoe word ik een Jong-Knaap? Waar is Pythagoras?   

4/10/20    Trial by Fire Plopkoeken 

11/10/20 Den bos in! De grote WIW-quiz Waar is Jeroen Meus?   

18/10/20    DIY Prim A Meubelen Dode vis 

23/10/20 DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

25/10/20 Schattentocht Yllaw-dag Waar is Indiana Jones?   

1/11/20    Boedapest Casino King of the road 

7-8/11/20 EETFESTIJN 

15/11/20 Creatieve Wally’s Paralympics Waar is Erik Van Looy?   

22/11/20    Bowling Verleidingseiland 

29/11/20 Olympische spelen “Waar is” in den bos Waar is Adam Smith?   

6/12/20    Movie Afternoon Sint 

13/12/20 KSA’r Universalis Mission Impossible Waar is Eddy Merckx?   

20/12/20    En als marktkramer zal ik 
sterven 

Als marktkramer ben ik 
geboren 

26/12/20 KERSTFEESTJE 
18-28  
juli 21 ZOMERKAMP 


