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Colofon 

 

Blabla is een uitgave van KSA Hillegem. 

Dit blad komt tot stand dankzij de inzet van vrijwilligers en heeft geen 

commerciële doeleinden. 

 

Redactie: Lies Moreel & Fien Van Delsen  

Medewerkers: De begeleiding 
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Voorwoord 
 

Beste KSA’ertjes & beste ouders, 
 
Het nieuwe KSA-seizoen is al enkele weken bezig. De leiding heeft er alvast heel 
veel zin in om het voor jullie een onvergetelijk jaar te maken.  
Een nieuw KSA-jaar betekent dan ook een nieuwe reeks Blabla’s. Hierin vind je 
allerlei nuttige informatie over onze werking, wist-je-datjes over de leiding en 
verslagen van activiteiten.  
Dit is ook allemaal terug te vinden op onze site : www.ksahillegem.com 
 
We verwelkomen zoals elk jaar opnieuw tal van nieuwe leden. Wij zijn heel blij 
dat zowel onze bekende als nieuwe gezichtjes het KSA-team vervolledigen. Ook 
heel erg bedankt aan de ouders om opnieuw hun vertrouwen aan ons te geven 
als jeugdbeweging.  
Niet alleen de samenstelling van onze leden is veranderd dit jaar, maar ook 
onze leidingsploeg ziet er anders uit. We nemen afscheid van Solène, Dwen 
Marlien en Demi die dankzij hun jarenlange inzet een vaste waarde waren 
binnen de KSA. Op deze manier willen we hen nog eens extra bedanken voor 
hun enthousiasme tijdens de drukke werkjaren en de onvergetelijke kampen. 
 
Gelukkig is er een nieuwe generatie enthousiastelingen die onze leidingsploeg 
dit jaar zal versterken: Lies, Laure, Jonas, Luna, Phebe en Liselore staan al te 
popelen om hun leden de tijd van hun leven te bezorgen! De bondsleiders dit 
jaar zijn Alexander en Lukas. Een top-bobo-team dat het beste van zichzelf 
geeft voor KSA Hillegem! 
Het belooft alvast een topjaar te worden! 
 
Groetjes,  
De leiding  
  
 

 

 

 

 

 

http://www.ksahillegem.com/
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Kalenders 
 

 

Sloebers - eerste semester 

Datum Uur Activiteit 
Zaterdag 16 november 14.00u-17.00u We zoeken een schat! 

Zaterdag 30 november 14.00u-17.00u Keuken op stelten 

Zondag 8 december 14.00u-17.00u Hoor wie klopt daar kinderen? 

Zaterdag 21 december Info volgt nog Feestje rond de kerstboom! 

Zaterdag 4 of zondag 5 januari Info volgt nog Geef mij een nieuwe hoed 

 

 

Pagadders – eerste semester 

Datum Uur Activiteit 

Zaterdag 16 november 14.00u-17.00u Wie roert er in de pot? 
Zaterdag 30 november 14.00u-17.00u Is er wifi in ’t lokaal? 

Zondag 8 december 14.00u-17.00u Wat brengt die man uit Spanje? 
Zaterdag 21 december 14.00u-17.00u Wat ligt er onder de kerstboom? 

 

 
 
Joro’s – eerste semester 

 
Datum Uur Activiteit 
Zondag 17 november 14.00u-17.00u Bob De Bouwer 

Zaterdag 23 november  Info volgt nog Pannenkoekenverkoop 
Zaterdag 7 december 14.00u-17.00u Winterpret met Rudolf 

Zondag 22 december  14.00u-17.00u Zingen met Seppe 
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Knim – eerste semester 

Datum Uur Activiteit 

Zondag 17 november 14.00u-17.00u Spelen met gezeldschap 
Zaterdag 23 november Info volgt nog Pannenkoekenslag 

Zondag 1 december 14.00u-17.00u Let’s take a selfie! 
Vrijdag 13 december Info volgt nog Laat het los 

 
 
Sjo – eerste semester 

Datum Uur Activiteit 

Zaterdag 9 november Info volgt nog Project Keihard 
Zaterdag 23 
november 

Info volgt nog Pannenkoekenverkoop 

Vrijdag 6 december 19.00u-
22.00u 

Ow… Ow… à l’aise! 

Zondag 22 december 17.00u-
20.00u 

Crème de la crème 

Zondag 5 januari 14.00u-17.00 Zal ’t gaan ja? Mijn 
infrafrafrastructuur! 

 
 
 

+16 – eerste semester 
 

Datum Uur Activiteit 
Zaterdag 9 november Info volgt 

nog 
Project Keihard 

Zaterdag 23 
november 

Info volgt 
nog 

Komt ge voor een pannenkoekske? 

Vrijdag 6 december Info volgt 
nog 

Wie kent er hier zijn baan? 

Vrijdag 13 december Info volgt 
nog 

Jezeke is geboren op de markt in 
Herzele 
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Leiding werkjaar 2019-2020 
 

   Sloebers 
Kevin De Leeuw (0474/05.95.17) 
Lies Moreel 
Phebe Moerman 

 

 
Pagadders 
Laure Gabriëls (0472/27.45.73) 
Anke Foucart 
Jonas De Durpel 

    Luna De Spiegeleer 
 

  Joro’s 
Lukas Van Vaerenbergh (0497/72.26.79) 
Seppe Eloot 
Erinne De Saedeleer 

  Laure Neirinck 

 
Knim 
Arne Foucart (0497/41.85.33) 
Siebe Lapage 
Liselore D’hooghe 

 
Sjo 
Fien Van Delsen (0470/63.32.95) 
Robbert De Clercq 
 

 
+16 
Alexander Moyersoen (0484/96.06.45) 
Aaron De Clercq 

 Jorben Van Impe 
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Verslag startnamiddag 
 

Op een warme zaterdag, 21 september 2019, vond onze jaarlijkse startnamiddag 

plaats. Om 14u waren alle huidige leden, vriendjes, vriendinnetjes en nieuwsgierige 

kindjes welkom. Het terugzien van alle bekende gezichten én de vele nieuwe gezichten 

deed de leiding een groot plezier. 

 

Wanneer iedereen was aangekomen, konden we beginnen met de vierkantformatie. 

Daar kregen alle leden te horen wie hun leiding het komende jaar zou zijn. Daarna 

werden de kindjes op een creatieve manier 

in groepen verdeeld. Elk groepje ging rond 

bij de verschillende activiteiten. Zo konden 

ze spelletjes spelen met Luna, Jonas, Siebe 

en Seppe, exotische vogels knutselen met 

Lies, Phebe, Laure Gabriëls en Liselore. Ze 

konden geschminkt worden bij Fien, Anke, 

Erinne en Laure Neirinck en ook op het 

springkasteel springen met Robbert en Kevin. De +16 sjorde een gigantische schommel 

in elkaar met Arne, Jorben en Aaron. Ondertussen schreven onze bondsleiders, 

Alexander en Lukas, nieuwe kindjes in. Op het einde van dag werd iedereen 

getrakteerd op een heerlijk ijsje van Pingi! 

Om 17u liep de startnamiddag op zijn einde. Sommige ouders dronken nog een 

drankje, kindjes speelden nog op het 

springkasteel en oud-leiding kwam eens 

een “goeiendag zeggen”. 

We kunnen met een grote glimlach 

zeggen dat deze editie van de 

startnamiddag goed geslaagd is en we 

kijken al uit naar volgend jaar. 
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Groep in de kijker: +16 
 

Op zondag 20 oktober was het activiteit voor de +16 genaamd: Het Grote 

Cookiemonsterspel!!! 

De +16 leden zijn met veel enthousiasme naar het lokaal gekomen, want ze 

hadden natuurlijk veel zin in koekjes. 

Terwijl de leiding de heerlijke koekjes maakte, konden de leden zich vermaken in 

de buurt om koekjes te winnen. Via een WhatsApp-groep stuurde de leiding 

waanzinnige opdrachten naar hen door. Via een foto of video werd de opdracht 

al dan niet goedgekeurd. 

Zo hebben ze hun voetjes gewassen aan de Burcht in Herzele, een bezoekje 

gebracht aan de politie, gespeeld in het ballenbad bij de Jabbedoe, hun haar 

gewassen bij een kapper,… 

En natuurlijk heel veel reclame gemaakt voor de beste dropping aller tijden: 

Project Keihard!!! 

Een beetje moe maar voldaan kwamen ze terug naar het lokaal want ze hadden 

heel veel zin in koekjes!!! 

Gelukkig waren de koekjes heel lekker en konden de +16-ers met een volle maag 

terug naar huis. 
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Dag uit het leven van leidster Laure 
 

Goeiemorgen! Voor vandaag staat mijn wekker om 
6u30. Wanneer ik beneden ben, zie ik dat mijn 
mama een heerlijk zelf klaargemaakt ontbijtje heeft 
voorzien. Ik kleed me alvast warm aan en ik maak 
mijn boterhammekes voor ‘s middags. 
 
 

7u20: En voilà, ik ben klaar om te vertrekken. Omdat het ‘s morgens wel eens 
druk kan zijn op de baan, kies ik ervoor op tijd te vertrekken zodat ik zeker niet 
te laat ben op mijn stagedag. Een eerste indruk is altijd 
belangrijk!   
 
8u: Eindelijk aangekomen! Wanneer ik binnenkom in 
het A.Z. in Aalst krijg ik direct mijn plaats toegewezen. 
Vandaag heb ik geluk en mag ik samen met een groep 
verpleegkundigen een volledige dag meevolgen op 
heelkunde.  
 
12u: Middagpauze! Ik eet mijn bokes met 
speculoospasta op en koop mij in de cafetaria nog een 
lekker dessertje.   
 

 
18u30: Mijn laatste dag stage zit er jammer genoeg op. 
Ik keer terug naar huis waar ik een warm ontvangst krijg 
van mijn 3 katjes. Ik kies ervoor om zelf eens lekker te 
koken voor het gezin. Vandaag op het menu: spaghetti 
bolognaise. 
 
20u: Omdat ik vrijdag nog lessen heb, vertrek ik samen 
met mijn papa richting Gent. Op mijn kot kijk ik naar 
mijn lievelingsserie op Netflix terwijl ik geniet van een 
lekker stukje cake, klaargemaakt door mijn oma. 

 
23u: Ik leg mijn spulletjes klaar voor de lessen van morgen en ik ga slapen. Het 
zal morgen weer een drukke dag zijn.  
 
Veel liefs & slaapwel, Laure x 
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Gieren met Seppe 
 

Een Duitser, een Belg en een Hollander raken betrokken bij een kettingbotsing 
en ze stappen uit. 

- I’m sorry, zegt de Duitser. 

- I’m sorry too, zegt de Belg. 

- I’m sorry three, zegt de Hollander. 

 

 
Twee onderbroeken die samen in de wasmand lagen maakten een praatje. 

 
Zegt de eerste tegen de tweede: 

"Zeg eens, ben jij op vakantie geweest misschien?" 
 

"Hoezo?" vraagt de tweede. 
 

"Wel, je ziet zo bruin..." antwoordt de eerste. 
 
 
 

Een appel en een peer liggen naast elkaar op de markt. 
Ineens wordt de appel helemaal rood. 

- Wat is er? Vraagt de peer. 

- Ik heb jouw steeltje gezien! Zegt de appel. 

 
 

De poetsvrouw laat een antieke Chinese vaas vallen. 
 De heer des huizes roept: 

- Wat doe je nu toch? Dat was een vaas uit 1610! 

- Oef! Zegt de poetsvrouw. Ik dacht dat het een nieuwe was! 

-  
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Cartoon Moyersoen 

 
De leiding is nog steeds in Halloweenstemming! Ze houden namelijk van lekker 

griezelen! Hier enkele sfeerbeelden: 
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Het knutselhoekje van Phebe 
 

Wat heb je nodig? 

 Wc rol 

 Verf 

 Kwast 

 Zwarte stift 

 Wiebeloogjes (moet niet) 

 Schaar 
 

Hoe maak je het? 

 Verf een wc rol en laat het drogen. 

 Knip 8 tentakels met een schaar en krul ze naar boven. 

 Plak of teken twee ogen. 

 Teken een mond 

 Teken de zuignappen van de octopus 
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Raad de kampplaats 
 
 

Heb jij ook al nachten niet kunnen slapen omdat je zo uitkijkt naar volgend 
kamp? 
Vanaf nu is dit verleden tijd! In de rubriek ‘Raad de kampplaats’ zal per Blabla 
een gouden tip gegeven worden, zodat jullie zelf op onderzoek kunnen gaan.  
En zoals vorig jaar, doen we opnieuw een wedstrijd. Wie als eerste de juiste 
kampplaats kan doormailen naar ksahillegem@hotmail.com, maakt kans op een 
verrassende prijs! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ksahillegem@hotmail.com
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 Belangrijke data 
 
 

 Project Keihard – 9 november 

 Pannenkoekenverkoop – 23 november 

 Kerstmarkt – 13 december  

 Minikamp – 6 tot en met 8 maart 

 Basj – 17 tot en met 18 april 

 Triangel – 9 mei  

 Steakfestijn – 9 & 10 mei 

 Kamp – 16 juli tot en met 26 juli 
 

 

 


