
Kabouters  

De magische wereld 
Simister 1 2021  



Beste vriendjes 

Nu ons fantastische kamp een aantal 

weken geleden afgelopen is en de jungle 

van Mowgli weer volledig veilig is, 

hebben wij afgelopen weken een 

nieuwe wereld gevonden vol magie. 

Wij, de leiders, hebben daar vernomen 

dat er weer een aantal problemen zijn 

in die wereld die wij moeten oplossen. 

Samen met jullie kunnen we alle problemen uit 

het sprookjes bos verjagen. 

Komen jullie ons helpen op verschillende 

activiteiten helpen? 

Dit jaar zijn we met 5 

enthousiaste leiders om dit jaar 

een jaar te maken die jullie nooit 

zullen vergeten. 

Neem gerust een kijkje op de 

volgende pagina om er achter te 

komen wie wij zijn.  



De leiders – De 5 dwergen 

Victor 

De jongste leider van KSA Moerkerke zal een 

heel jaar samen met jullie ravotten en plezier 

maken. Zijn favoriete activiteit is voetballen 

en kijken naar voetbal. Vandaar dat we hem 

de voetbaldwerg noemen 

Joost 

Hier is Joost, de op 1 na oudste leider van de 

KSA. Hij houdt van werken in de natuur en hout 

hakken. Let wel op, zijn baard is heilig voor 

hem! We noemen hem natuurdwerg 

Achiel 

Achiel, zijn 2 broers zijn ook leiders in de KSA 

en hij is een echte spelletjes liefhebber, hij 

houdt van de echte KSA klassiekers en zou ze 

nooit willen inruilen, we noemen hem 

speeldwerg. 

 

 

 



Robbe 

De 4de dwerg is Robbe, een echte 

vliegtuigliefhebber! Hij bouwt ze zelf na in het 

klein. Robbe is een grote fan van knutselen en 

schilderen, dat verklaart ook de naam 

knutseldwerg.  

Wouter 

Dan de laatste leider van de kabouters, 

Wouter, een echte auto liefhebber, elke 

auto kent hij en zelf rijdt hij super veel 

rond. Zijn favoriete auto is de Fiat 500 

in het rood met witte bollen, we noemen 

hem autodwerg.  

 

 

We gaan er samen een 

spetterend jaar van maken!   



Kampverslag 

Laten we ook even terugblikken naar vorige zomer, 
ons bezoekje aan Balen. Voor sommige kabouters zal 
dit volledig onbekend zijn, vandaar een beetje uitleg. 
 
In juli gingen de kabouters van toen op kamp naar 
Balen om Mowgli uit Jungle Book te helpen in de 
jungle, dit is goed gelukt, want Shere Kan, de slechte 
tijger, hebben we kunnen gevangen nemen. We 
hielpen ook de stad blussen door brandweerwagens te 
maken, de kaart van de jungle herstellen en de dieren 
te bevrijden. 
 
Het was een super tof kamp en we kijken er alvast naar 
uit om dit jaar op Winterweekend te trekken en in de 
zomer Wellen onveilig te maken… 

 

De kalender 

Startdag  
We openen het nieuwe werkjaar met een knaller! Het 
belooft een fantastische dag te worden om het jaar 
mee te starten. ’S Avonds is er ook een startreceptie 
waar jullie allemaal welkom zijn en waar jullie mama 
en papa ook een babbeltje kunnen doen met de 
leiders en andere ouders. Allen welkom!  
Waar? Ons heem  
Wanneer? 25 september van 13u30 tot 17u  

De startreceptie én de officiële opening van ons 

nieuwe heem start om 19u @ ons heem 



Tekenwedstrijd 

Ben jij van kunst en knippen, kan 
jij mooi tekenen? Kom dan zeker 
naar de tekenwedstrijd en maak 
het mooiste kunstwerk. De 
winnaar zal beloond worden!   
Waar? Chiro lokaal aan de 

sporthal van Moerkerke 

Wanneer? 9 oktober, Opgelet! 14u tot 16u. 

Skiripopo  
Hier is hij dan: onze eerste gewone activiteit van het 
jaar! Iedere kabouter is welkom om samen met de 
leiders een middag te ravotten!  
Waar? Ons heem  
Wanneer? 16 oktober van 14u tot 17u  

Kaboutermutsendag 

Een normale activiteit met veel 
ravotten en spelplezier 
Waar?  Ons heem 
Wanneer? 23 Oktober van 14u tot 

17u 

De grote wolven activiteit 
Deze dag ben jij welkom op ons 
heem om te bewijzen hoe stoer je bent, we gaan het 
onbekende opzoeken. Want dingen van sprookjes zijn 
tot leven gekomen! 
Waar? Ons Heem 
Wanneer? 6 November, 14u tot 17u 
 

 



Voorbereiding herfstavond  
Ook deze dag hebben we weer artiesten nodig, weg 
met die plankenkoorts we gaan acteren en optreden. 
Vandaag bereiden we ons voor op herfstavond. 
Waar? Ons heem 
Wanneer? 13 November van 13u tot 16u 
 

Herfstavond 
Dit is de dag van de herfstavond. Dit houdt 

in dat we jullie uitnodigen om croques 

monsieurs te komen eten à volonté. Deze 

zijn worden vergezeld van een stevig groenten 

assortiment.  

Ook jullie ouders zijn welkom op deze leuke avond 

om een croque te komen eten en om de leuke 

toneeltjes van alle gastjes te komen bekijken.  

Waar? Nog te bepalen (wordt nog gecommuniceerd)  

Wanneer? Zaterdag 13 November om 19u 

Chululu 
De god der zeeën is tot ons gekomen. Maar wat wil 

die met ons? Hij heeft de hulp nodig van de 

kabouters! 

Waar? Ons Heem 

Wanneer? 20 november, 14u tot 17u 

 
 

 



De Sint 
Sinterklaas is eindelijk weer in België en komt 

naar Moerkerke! Kom jij ook? 

Waar? Ons heem 

Wanneer? 4 december van 14u tot 17u 

Kerstfeestje 
Het is weer zover het einde van het jaar is in 

zicht maar eerst is het nog Kerst en dat mag gevierd 

worden. Kom allemaal naar de activiteit en neem een 

verpakt cadeautje mee van maximaal 5 euro. 

Waar? Ons Heem 

Wanneer? Maandag 27 December, 

14u tot 17u 

Top geheime activiteit 
Deze activiteit vindt plaats op locatie. Wat deze 

activiteit precies is nog een geheim. Meer info 

hier omtrent wordt nog meegedeeld via mail. 

Wanneer? 8 januari  

Waar? Wordt nog gecommuniceerd 

Winterweekend 
Dit is een weekend waarbij we met de jongste groepen 

erop uit trekken. Het is bedoeld als voorsmaakje voor 

ons zomerkamp. Meer info volgt nog. Wanneer: 4 maart 

2022 – 6 maart 2022 

 
 
 
 
 



 
Zomerkamp:  
Dit is het hoogtepunt van het jaar en 

dit mag je zeker niet missen. Veel 

meer info volgt nog  

Datum: 15 juli 2022 – 19 juli 2022 

 

Contact 

Op onze website en facebook pagina worden vaak 

foto’s en informatie geplaatst. Op onze site staan de 

contactgegevens van elke leider en kan je ook de 

digitale kalender raadplegen waar alle activiteiten van 

alle bannen op terug te vinden zijn. 

Onze website: www.ksam.be 

Onze facebook pagina: KSA Moerkerke vzw 

Bij verdere vragen kunnen jullie ten allen tijde terecht 

bij de leiders, bel gerust of kom eens langs op een 

activiteit! 

  

http://www.ksam.be/


Spelletjes  

Kleur mij in en toon 

het aan de leiders! 

 

  



Help jij de stoere ridder het kasteel te vinden?

 

 

 



Contact gegevens 

Banleider Victor Ghyssaert 

GSM: 0493076771 

Mail: Victor.Ghyssaert@ksam.be 

Leider Joost Heuvelman 

GSM: 0487604722 

Mail: Joost.heuvelman@ksam.be 

Leider Wouter Roedts 

GSM: 0471493909 

Mail; Wouter.roedts@ksam.be 

Leider Achiel Lameire 

GSM: 0468310634 

Mail: Achiel.Lameire@ksam.be 

Leider Robbe debusccher 

GSM: 0478629922 

Mail: Robbe.debusscher@ksam.be  

 

Bedankt voor het vele vertrouwen in de 

leidingsploeg! We maken er een 

onvergetelijk jaar van! 
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