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WOORD VOORAF  

Beste leden, ouders en KSA- sympathisanten, 

et is alweer een tijdje geleden dat jullie nog iets van ons 

hoorden. Het fantastische kamp in Heusden vol 

vikingavonturen, is al een poosje achter de rug. De vikings 

missen ons daar nog, maar wij moet doorgaan. Elk jaar kan het beter 

en daarom zullen we met de voltallige leidersgroep ons uiterste best 

doen om dit jaar nog zotter, gekker maar vooral toffer te maken. Maar 

dit is slechts mogelijk met de steun van een groot aantal mensen. Het 

is dan ook niet meer dan normaal om bij deze eerste Fantamoer van 

het nieuwe werkjaar enkele mensen te bedanken.  

In de eerste plaats zijn dit natuurlijk onze 

leden. Het is dankzij jullie dat onze 

beweging kan bestaan. Jullie talrijke en 

enthousiaste opkomst is de grootste 

motivatie bij ieder van ons. We hopen 

ook dit jaar hierop te mogen rekenen. 

Verder bedanken wij onze koks Femke, 

Sara, Dieter en Dries die onze magen 

vulden gedurende de kampen.  

Daarna wensen wij ook al onze ouders te 

bedanken. Wanneer we met één of 

ander probleem zitten kunnen we altijd op jullie terugvallen.  

H 

“Jullie talrijke 
en 
enthousiaste 
opkomst is de 
grootste 
motivatie bij 
ieder van ons.” 



 
 

5 
 

Jammer genoeg hebben wij ook minder nieuws. Robbe Staelens 

verlaat onze jeugdbeweging na jarenlange dienst. Ook aan hem een 

reuze dank voor zijn tomeloze inzet.  

Vorig jaar gaven onze Aspi’s het beste van zichzelf en deden pakken 

ervaring op tijdens het leidinggeven. Dit jaar worden ook zij officieel 

leiding! Een ongelooflijk dikke proficiat aan Jonas Guidée, Jules Bonte, 

Matthijs Naeyaert, Odille Wybo, Nynke De Meyer en Jade Van Acker!  

Dit jaar hebben we ook een verschuiving binnen de 

hoofdleiding. Niels Lammertyn geeft de fakkel door aan 

Elise Masschelein, Noor Verstraete en Phebe Popelier. 

Zij zullen dit jaar met even veel enthousiasme de taak 

als hoofleiding verder zetten. We willen Niels heel erg 

bedanken voor zijn drie jaar fantastische inzet !!!  

We hebben met de leiding voor jullie deze handige info-fantamoer 

samengesteld. Eerst en vooral zullen de leeftijdsgroepen of ‘bannen’ 

kort voorgesteld worden samen met de leiding. Het is belangrijk om te 

kijken wie de verantwoordelijke is van de ban (banleider) waarin je zit.  

Als je vragen of een probleem hebt in verband met de activiteiten is 

het aangeraden de banleider te contacteren, hij/zij zal u het vlugst 

kunnen helpen.  

Bezoek zeker en vast ook eens onze site, www.ksaruddervoorde.be. 

Je vindt er een kalender waar alle activiteiten per ban op staan en een 

groot fotoarchief. We wensen jullie verder veel leesplezier en hopelijk 

zijn hiermee al vele vragen opgelost! 

De KSA-leiding  
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BANNEN 
We hebben dit jaar in KSA Ruddervoorde 6 onderverdelingen of 

bannen:  

• Kabouters (1ste en 2de leerjaar)  

• Pagadders (3de en 4de leerjaar) 

• Jongknapen (5de en 6de leerjaar)  

• Knapen (1ste, 2de en 3de middelbaar) 

• Jonghernieuwers ( 4de en 5de middelbaar) 

• Leiding (6de middelbaar tot …) 
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KABOUTERS 
De jongste telgen uit ons gezelschap 

waarmee het KSA- avontuur begint ... 

Kabouters zijn de jongste groep: de 6 tot 

8-jarige leden (1e en  2e leerjaar). 

Elke twee weken zorgen de leiders ervoor 

dat deze jonge dreuzels zich kunnen 

uitleven in een groots avontuur. 

Schattenjacht met piraten, goud 

verzamelen met elfjes, prinsessen uit duistere kerkers redden of een 

bezoekje van de sint... niets is onmogelijk!  

De activiteiten worden normaalgezien op zaterdagmiddag 

georganiseerd van 14u tot 16u30. Voor nieuwjaar starten ze iedere 

keer aan het lokaal gelegen in Baliebrugge. Na nieuwjaar in het lokaal 

te Platse, tenzij anders vermeld.  

Een kabouter heeft voor een activiteit, behalve ongeremd 
enthousiasme, eigenlijk niets nodig. Ze krijgen op elke activiteit steeds 
een vieruurtje met een drankje. Water kunnen ze altijd aan hun leiding 
vragen.  

Op de volgende data organiseren we voor de kabouters een 
activiteit. Bekijk hiervoor ook altijd jullie mail! 

 Zaterdag 26/09 

 Zaterdag 10/10 

 Zaterdag 24/10 

 Zaterdag 7/11 

 Zaterdag 21/11 

Na dit semester houdt de 
leiding een winterstop om zich 
vol te concentreren op hun 
examens.  
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 Zaterdag 5/12 

LEIDING KABOUTERS 

Banleider 

 
 

Naam: Jade Van Acker  

Bijnaam: Jads  
Leeftijd: 18  
Studies: Vroedkunde  
Favoriete 
uitspraak:  

Oe meer oe beter  

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Kippennuggets  

Hobby’s: KSA, Gitaar, Zwemmen  
GSM: 0470 19 16 78  
Emailadres: Jadevanacker@outlook.com 

 

Naam: Noor 

Bijnaam: Noro 
Leeftijd: 19  
Studies: Farmaceutische wetenschappen 
Favoriete 
uitspraak: 

Zwieg eke allemaal  

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Boulet spécial  

Hobby’s: KSA 

Naam: Phebe Popelier  

Bijnaam: Popelier  

Leeftijd: 21  

Studies: Kleuteronderwijs  

Favoriete 
uitspraak: 

T’is er over hé, Mo gow zeg !!! 
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 Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Bicky burger  

Hobby’s: KSA & Tennis  

 

Naam: Jules Bonte 

Bijnaam: Boente 

Leeftijd: 17  

Studies: Wetenschappen-Wiskunde 

Favoriete 
uitspraak: 

Jipla 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Viandel speciaal 

Hobby’s: Uhhhhhh 

 

Naam: Jonas Guidée 

Bijnaam:  Guidée 

Leeftijd: 17  

Studies: Wetenschappen wiskunde  

Favoriete 
uitspraak: 

Nananananana Joost Klein 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

kipcorn 

Hobby’s: Ksa fitness en meer 

Naam: Nynke De Meyer 

Bijnaam: Neink 

Leeftijd: 17  
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Studies: Biomedische wetenschappen 

Favoriete 
uitspraak: 

Mohow zeg 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Mini loempia’s 

Hobby’s: KSA 
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PAGADDERS  

Deze rakkers zijn al wat meer gewoon, je 

mag ze inzetten bij wereldbedreigende 

situaties die verstandelijk en lichamelijk 

uitdagend zijn. Hun leergierigheid en 

plotse energetische explosies worden 

opgevangen door de uitgebreide 

activiteiten. Zweedse omlopen en tochten 

beginnen hun intrede te maken in de KSA- 

carrière van de pagadder. 

Zit je in het 3de of 4de leerjaar? Dan behoor je tot deze toffe bende!  De 

activiteiten zijn de zaterdagmiddag van 14u tot 16u30. Voor nieuwjaar 

starten ze iedere keer aan het lokaal, gelegen op de Platse. Na 

nieuwjaar in het lokaal in Baliebrugge, tenzij anders vermeld.   

Een pagadder heeft voor een activiteit, behalve ongeremd 

enthousiasme, eigenlijk niets nodig. Ze krijgen op elke activiteit 

steeds een vieruurtje met een drankje. Water kunnen ze altijd aan 

hun leiding vragen.  

Op de volgende data organiseren we voor de pagadders een 

activiteit. Bekijk hiervoor ook altijd jullie mail! 

 

 Zaterdag 26/09 

 Zaterdag 10/10 

 Zaterdag 24/10 

 Zaterdag 7/11 

 Zaterdag 21/11 

Na dit semester houdt de 
leiding een winterstop om 
zich vol te concentreren op 
hun examens.  
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 Zaterdag 5/12 

LEIDING PAGADDERS 

Banleider 

 

Naam: Michiel Huyghe 
Bijnaam:  Mikkel 
Leeftijd: 20 
Studies:  Sport en bewegen 
Favoriete 
uitspraak: 

(handgebaar) 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Kippenboutjes, baconburger 

Hobby’s: Voetbal, KSA 
GSM:  0471/423326 
Email:  Michielhuyghe24@gmail.com 

 

Naam: Warre Verstraete 
Bijnaam: Verstraete 
Leeftijd:  17 
Studies: Communicatiewetenschappen 
Favoriete 
uitspraak 

Ait 

Favoriete 
frietkotvleeseke 

Bickey Burger 

Hobby’s:  KSA, sport, muziek 

 

Naam: Matthijs Naeyaert 
Bijnaam: Sander, Ruben 
Leeftijd:  17 

Studies:  Wiskunde wetenschappen 
Favoriete 
uitspraak:  

Wa ist vo te eten? 

Favoriete 
frietkotvleeseke:  

Bitterballen 

Hobby’s:  Voetbal, pokemon go 
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Naam: Elise Masschelein  

Bijnaam Chef karton  

Leeftijd: 19  

Studies: Burgerlijk ingenieur – architect  

Favoriete 
uitspraak: 

Dat gaat niet, bestaat niet  

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Chicken burger  

Hobby’s: KSA & zwemmen  

 

Naam: Jérôme Delaere 
Bijnaam: BIG JERR 
Leeftijd:  19 
Studies: Handelswetenschappen 
Favoriete 
uitspraak 

Hoppaaaa 

Favoriete 
frietkotvleeseke 

E frikandelletje  

Hobby’s:  
 

Frisco’s verkopen 
 

 Naam: Guillaume Taillieu 
Bijnaam: Willem 
Leeftijd:  20 

Studies:  Automatisatie 
Elektromechanica 
 

Favoriete 
uitspraak:  

I love mommy, we regelen da 
wel e 

Favoriete 
frietkotvleeseke:  

Bacon burger 

Hobby’s:  KSA, skaten, lokaal kuisen, 
tassen, elpen met me pa 
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Naam: Marcin Jedrych 

Bijnaam Bart 

Leeftijd: 20 

Studies: Experimentele Psychologie 

Favoriete 
uitspraak: 

Ik ben moeman 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Bitterballn 

Hobby’s: Skateboarden, knikkern, KSA 

 

Naam: Odille Wybo 

Bijnaam Odiel 

Leeftijd: 18   

Studies: Sociaal werk  

Favoriete 
uitspraak: 

Dulce est desipere in loco. 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Twijfelaar  

Hobby’s: Volleybal & KSA  
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JONGKNAPEN 
Deze prille tieners genieten van een 
verdere ontwikkeling van lichaam en 
geest. Daarom mogen de spelen nog dat 
tikkeltje ruiger zijn. 

 Sportieve uitdagingen, leren winnen en 
verliezen, doorbijten op avontuurlijke 
tochten maar ook boeiende verhalen 
beluisteren, zich wagen aan spannende 

spelen in wijken en bossen vormen maar een greep uit het veelzijdige 
programma. 

 Naast de talloze kleerscheuren komen wonderlijke momenten die hun 
plaatsje veroveren in het geheugen van iedere KSA'er.  Jongknapen zijn 
de 11 tot 12-jarige leden (5e en 6e leerjaar). 
De activiteiten worden 2-wekelijks op zaterdagnamiddag van 16u30 
tot 19u georganiseerd en starten telkens aan het lokaal, gelegen in de 
Vrijgeweidestraat in Baliebrugge. 

Na een jaar spelen, werken, zingen, stappen, gieren en nog veel meer, 
trekken we met z'n allen voor 10 dagen op uit... op kamp. 

Op de volgende data organiseren we voor de jongknapen een 
activiteit. Bekijk hiervoor ook altijd jullie mail! 

 Zaterdag 26/09 

 Zaterdag 10/10 

 Zaterdag 24/10 

 Zaterdag 7/11 

 Zaterdag 21/11 

 Zaterdag 5/12 

Na dit semester houdt de 
leiding een winterstop om 
zich vol te concentreren op 
hun examens.  
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LEIDING JONGKNAPEN 

Banleider 

 

Naam: Arnout Verstraete 
Bijnaam Manuutje 
Leeftijd: 20 
Studies: 3e BA Politieke 

Wetenschappen  
Favoriete 
uitspraak: 

“Istella?” 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Klassieke viandel 

Hobby’s: KSA, hardlopen, politiek – en 
actualiteit, muziek  

GSM: 0471/ 85 49 91 
email: Arnout.verst@gmail.com 

 

Naam: Daan Bonte 

Bijnaam Boente, Legend, … 
Leeftijd: 20 
Studies: Defensie 
Favoriete 
uitspraak: 

Miljaaaaèrrrr 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Nog een klassiekere Viandel 

Hobby’s: Fitness, Hardlopen, Fietsen, 
Tjoelen, Dolen, Sluipen, 
Wegduiken & ontwijken 
overleven in de wildernessss 

 

 

 

 

mailto:Arnout.verst@gmail.com
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Naam: Ward Faes 
Bijnaam: Faeze 
Leeftijd:  20 

Studies:  Internationaal Sportrecht 
Favoriete 
uitspraak:  

Waar is Jaro?? 

Favoriete 
frietkotvleeseke:  

Loempia 

Hobby’s:  Voetbal, Jong Vld 

 

Naam: Stijn Vandenbroucke 

Bijnaam Stij, slimey 

Leeftijd: 20 

Studies: Criminologie 

Favoriete 
uitspraak: 

Kdoen da morgen te zesn 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Mexicano 

Hobby’s: Skateboarden, ksa 

 

Naam: Dario Tange  

Bijnaam: D.T 

Leeftijd:  21  

Studies:  Communicatiewetenschappen 
nieuwe media en 
maatschappij  

Favoriete 
uitspraak:  

Alst regent gaan we niet naar 
buiten !  

Favoriete 
frietkotvleeseke:  

Viandelle speciaal (curry 
ketchup )  

Hobby’s:  Lopen, gamen, fietsen en eten 
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KNAPEN 
De knapen zijn beginnende pubers die nood 

hebben aan fysieke voldoening, ze hebben 

een duidelijk teveel aan energie (en 

hormonen) dat zich manifesteert in 

worstelpartijen met leeftijdsgenoten, 

humoristische en tactvolle 

spraakwatervallen en plotse emotionele 

uitbarstingen.   

De activiteiten gaan door aan het lokaal in de Vrijgeweidestraat te 

Baliebrugge.  De gasten van het 1ste en 2de middelbaar worden hier om 

zaterdagavond verwacht van 19u tot 21u(30).  Een tipje van de 

gevarieerde activiteitensluier: dropping, stomme idioten- spel, film, 

bowling, stake-bilke-tocht… 

Ook het kamp wordt avontuurlijker daar de knapen meestal in tenten 

overnachten. 

Een knaap kan al eens een hevigere of speciale activiteit aan. Soms 

gaan we eens samen op uitstap. Hierover worden jullie steeds goed op 

voorhand geïnformeerd 

 Zaterdag 26/09 

 Zaterdag 10/10 

 Zaterdag 24/10 

 Zaterdag 7/11 

 Zaterdag 21/11 

 Zaterdag 5/12 

Na dit semester houdt de 
leiding een winterstop om 
zich vol te concentreren op 
hun examens.  
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LEIDING KNAPEN 

Banleider 

 
 

Naam: Lars Lammertyn 

Bijnaam: Lammy de ponydrager 

Leeftijd: 20 

Studies: Revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie 

Favoriete 
uitspraak: 

Als jij op de pony mag rijden, 
laat de pony dan ook eens op 
jou rijden  

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Boulet special, curryketchup 

Hobby’s: Ponyrijden, maar de pony zit 
op mijn rug 

GSM: 0471 30 14 58 

Email: Larslammertyn.ksaruddervoor
de@gmail.com 

 

Naam:  Sander Naeyaert 
 

Bijnaam:  Naaiert, schnender, Matthijs, 
Teentje 

Leeftijd: 21 

Studies: Industriëel ingenieur chemie 

Favoriete 
uitspraak: 

Work smart, not hard. 
T’is Sander, niet Matthijs. 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Bitterballekes 

Hobby’s: KSA, series bingen,… 
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Naam:  Marieke Teerlinck  

Bijnaam:  Marishka, Dobbel  

Leeftijd: 20  

Studies: Rechtspraktijk 

Favoriete 
uitspraak: 

Snapje?  

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Bicky Cheese  

Hobby’s: KSA 
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JONGHERNIEUWERS 
Na de eerste ervaringen met het 

tentengebeuren kan men nog twee 

jaartjes blijven genieten van 

onvoorwaardelijke vrije weekends, 

voordat men de paascursus kan volgen 

(voor tweedejaars jonghernieuwer). Om 

daarna de zware taak van het leider zijn op 

zich te nemen. 

Voor de jonge kerels en meiden van het 3de tot 4de middelbaar gaan de 

activiteiten door de zaterdagavond van 19u tot 21u(30) in het lokaal 

in de Vrijgeweidestraat te Baliebrugge of in het lokaal te Platse.  

Voor de jonghernieuwers zijn er ook speciale evenementen die enkel 

voor hen zijn weggelegd zoals de tweejaarlijkse Joepie, een heus 4-

daagse wandelfestijn doorheen het gestrekte Vlaamse land. Voor de 

geïnteresseerden zijn er nog te volgen cursussen zoals de paascursus, 

een vorming in het leiderschap (Ten strengste aan te raden als je in de 

leiding wilt komen).  
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LEIDING JONGHERNIEUWERS 

Banleider 

 
 

Naam: Niels Lammertyn  
Bijnaam: Zwammy 
Leeftijd: 16 
Bezigheid: jongerencoach 
Favoriete 
uitspraak: 

Doe nie moeilijk, doe voort 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Boulet special 

Hobby’s: Cowboy en indiaan spelen 
Diepzeepool, Flesjeswerpen 
en KSA 

GSM: 0476 46 89 92 
Email: niels.lammertyn@gmail.com 

 
 

Naam: Lisa  

Bijnaam: Moeder 

Leeftijd: 23 
Studies: Student Ingenieur Chemie 
Favoriete 
uitspraak: 

Doet voor mommy!! , ik en 
een camionette eh gasten 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Bicky cheese 

Hobby’s: KSA en basketbal 
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Naam: Louise Wybo  

Bijnaam: Loulou 

Leeftijd: 21    

Studies: International communication 
management 

Favoriete 
uitspraak: 

M’n haar  
Whatever  

Favoriete 
frietkotvleeseke: 

Kipnugget  

Hobby’s: Volleybal & KSA  
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LEIDING 
In het 6de middelbaar maken leden 

de overstap van lid naar leiding. Zo 

kiest men ervoor om een 

uitgebreider engagement op te 

nemen voor KSA Ruddervoorde en 

de verantwoordelijkheid te dragen 

over een bepaalde leeftijdsgroep. 

Eén of meerdere leiding dragen wat 

meer de eindverantwoordelijkheid 

als groeps- leiding.  
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BONDSLEIDING  
Zoals in de inleiding staat 

vermeld, geeft Niels 

Lammertyn de fakkel van 

bondsleider door aan deze drie 

enthousiastelingen. Noor, 

Phebe en Elise zullen hun 

uiterste best doen om deze 

taak goed uit te voeren.  Zij zien 

het alvast zitten en kijken 

laaiend enthousiast uit naar 

het volgende werkjaar!  

Heb je vragen, aarzel dan zeker niet om de bondsleiding te contacteren 

via: hoofdleidingksaruddervoorde@gmail.com, we helpen jullie met 

veel plezier verder!  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hoofdleidingksaruddervoorde@gmail.com
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BONDSLEIDING 
Hoofdleidster 

 

 

Naam: Noor 

Bijnaam: Noro 

Leeftijd: 19 

Studies: Farmaceutische wetenschappen 

Favoriete 
uitspraak: 

Zwieg eke allemaal  

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Boulet spécial  

Hobby’s: KSA  

GSM: 0468232221 

Email: Noor.ksaruddervoorde@gmail.c
om 

Hoofdleidster 
 

 

Naam: Elise Masschelein  

Bijnaam: Chef karton  

Leeftijd: 19  

Studies: Burgerlijk ingenieur – architect  

Favoriete 
uitspraak: 

Dat gaat niet, bestaat niet  

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Chicken burger  

Hobby’s: KSA & zwemmen  

GSM: 0470 32 71 69  

Email:  

 
 

mailto:Noor.ksaruddervoorde@gmail.com
mailto:Noor.ksaruddervoorde@gmail.com
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Hoofdleidster 
 

 

Naam: Phebe Popelier  

Bijnaam: Popelier  

Leeftijd: 21  

Studies: Kleuteronderwijs  

Favoriete 
uitspraak: 

 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Bicky Burger  

Hobby’s: KSA & Tennis  

GSM: 0471 32 59 83  

Email: Phebe.ksaruddervoorde@gmail.
com  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Phebe.ksaruddervoorde@gmail.com
mailto:Phebe.ksaruddervoorde@gmail.com
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LOKALEN 
Ook dit jaar hebben we het geluk om twee lokalen te bezitten. We 

spreken van het lokaal ‘platse’ in het centrum van Ruddervoorde en 

van het lokaal ‘baliebrugge’ in het centrum van Baliebrugge.  

LOKAAL ‘PLATSE’  

Dit lokaal bevindt zich naast sporthal 

Ridderfort in de sportstraat. 

Kabouters en Pagadders en 

Jonghernieuwers krijgen hier hun 

activiteiten.  

 

 

LOKAAL ‘BALIEBRUGGE’  

Dit lokaal bevindt zich aan het 

voetbalplein in de 

vrijgeweidestraat in Balliebrugge. 

Dit is het lokaal voor Jongknapen 

en Knapen. 
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TROOPER:  
Onze KSA een duwtje in de rug geven zonder er zelf iets aan 

te verliezen? Het klinkt als muziek in de oren, maar het lijkt 

ook nogal onwerkelijk. Toch is het dat niet! Dankzij Trooper 

krijgt de KSA een procentje van jouw aankoop! 

  

Heel wat webshops doen hier aan mee. Denk maar aan bol.com, 

coolblue, collect&go, take away, booking.com…  

 

Hoe gaat dit in z’n werk? 

STAP 1: ga naar www.trooper.com 

STAP 2: klik op ‘zoek je vereniging’ en typ KSA Munckzwalm 

Ruddervoorde in 

STAP 3: kies de troopershop waarop jij iets wil kopen.  

STAP 4: vul je naam in, zo weten wij wie ons steunt 

STAP 5: je komt terecht op de gewone pagina van de webshop waar jij 

iets wilt kopen. Doe je aankoop zoals je gewoon bent 

STAP 6: kruip ’s avonds tevreden in je bed, want jij hebt vandaag een 

goede daad verricht en daar zijn wij jou eeuwig dankbaar voor!  

 

Wil je geen enkele kans missen om ons te steunen? Instaleer dan de 

Trooperbot. Deze verschijnt op je scherm van zodra je op een 

troopershop terechtkomt. Zo kun je met 1 klik de KSA Steunen. Om de 

trooperbot te installeren, scrol je op www.trooper.be volledig naar 

benenden waar je dan op  ‘trooperbot’ kunt klikken bij het onderdeel 

‘ontdek’.  

 

http://www.trooper.com/
http://www.trooper.be/
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FOTO’S WEBSITE:  
Wil je nog even nagenieten van ons fantastische kamp? Of misschien 

ben je als nieuwe kabouter wel benieuwd hoe het eraan toe gaat op 

weekend en wil je dus graag even curieuzeneuzen in onze fotogalerij. 

Dat kan!  

Op onze website www.ksaruddervoorde.be, vind je naast heel wat 

praktische info een ruime fotogalerij. Deze is echter enkel toegankelijk 

voor onze leden wegen de gdpr privacy wetgeving. Voor je de foto’s 

kunt bekijken heb je dus een ledentoegangswachtwoord nodig.  

Dit wachtwoord ziet er als volgt uit: KSAforLife2020 

We vragen jullie wel met nadruk om dit wachtwoord niet zomaar door 

te geven!  

 

 

 

 
 

http://www.ksaruddervoorde.be/
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BELANGRIJKE DATA 
Datum? Wat? Voor wie? 

26 september Eerste activiteit Iedereen 

 

31 oktober Halloween bar  Iedereen 

 

12 -14 februari Weekend Kabouters en pagadders  

 

 
19-21 februari 

 

Weekend 

 

 
Jongknapen, knapen en JHN 

       

 
13-16 april 

 
JOEPIE 
 

 
Jonghernieuwers 
 

1 juli 

 

5 juli  

Start kamp 

 

Start kamp  

Pagadders, Jongknapen, 
knapen en JHN 

Kabouters  

   
10 juli Einde kamp Kabouters, Pagadders en 

Jongknapen, knapen en 
JHN  

 Zaterdag 26/09 

 Zaterdag 10/10 

 Zaterdag 24/10 

 Zaterdag 7/11 

 Zaterdag 21/11 

 Zaterdag 5/12 

Na dit semester houdt de leiding een 
winterstop om zich vol te 
concentreren op hun examens.  
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