
                                                          

                                                                                            

                                                                                                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paggaders 20-21 

Trimester 1  

Waar gaan 
we deze 

keer naartoe       
grote smurf Naar 

Moerkerke 
mijn smurfen 

Joeppie! 



De Smurfenleiders 

 

Hier zien jullie Grote Smurf, de 
baas van ons dorp.  

Hij heeft een bijnaam 
gekregen die iedereen 
gebruikt, Lander. Hij is nu al 2 
jaar baas van dit dorp dus hij 
heeft ervaring zat in het 

leiderschap. 

 

Naast Lander hebben we natuurlijk 
nog andere smurfen. Dit is 
Knutselsmurf, hij is zo 
genoemd omdat hij 
werkelijk alles kan! Onze 
huizen metselen, de lampen 
vervangen… De bijnaam 
van onze Knutselsmurf  is 

Guust. Zo mogen jullie hem ook 
aanspreken!  

 

De 3de smurf in het rijtje is 
McSmurf.  

Naast zijn 
leiderscapaciteiten is hij 
ook ongelooflijk sterk. 
Hij wint alle 
Highlandgames in zijn 

ééntje, hij wordt ook 
wel Niels genoemd. 



En dit, dit is Bakkersmurf. Hij kan alles 
bakken! Zijn lievelingsgerecht is 
aardbeientaart, een 
gerecht die hij voor 
alle andere smurfen 

klaarmaakt op hun 
verjaardag.  

Die mogen jullie 
aanspreken met Yari.  

 

 

 

 

 

Hier zien jullie Brilsmurf. De 
laatste tijd heeft hij heel veel 
wortels gegeten waardoor hij 
geen bril meer nodig heeft.  

Zonder bril kunnen we hem 
moeilijk Brilsmurf noemen, dus 
het is Simon 
geworden.   

  



 

Ziehier, Voetbalsmurf, naast zorgen voor 
de andere smurfen is hij altijd bezig met 

voetbal.  

Hij zoekt overal naar 
een bal en   als hij 

een bal gevonden heeft, 
laat hij die niet 

meer los. Hij wordt 
vaak Victor 

genoemd.   

 

 

En dan nu de laatste smurf in het 
rijtje, Lolsmurf. Zijn papa had 
liever dat hij hem opvolgde als 
bakkersmurf maar het is niet 
mogen zijn.  

Hij maakt altijd en overal 
mopjes en hij maakt 
iedereen weer blij! Vraag 

naar een mop en hij kan er minstens 100 
vertellen. Zijn nieuwe naam is Wouter.  

  



Kampverslag 
 
Dit jaar was het kamp 
in Sinaai te sint niklaas. 
De pagadders trokken 
er samen met de 
kabouters en de 
jongknapenop uit om 
de Inca’s te gaan 
helpen tegen de Maya’s 
en de Azteken. De 
eerste nacht gingen de 
jongknapen op een 
dropping. Hierbij 
zochten ze de spion van 
het opperhoofd. We 
deden ook tal van 
andere opdrachten en 
spelen zodat we de 
Inca’s dagelijks konden helpen. Op dag 5 
komt er een Spanjaard toe in ons dorp. Hij 
beloofd ons te helpen. Hij wilt informatie 
doorsturen omdat hij is verstoten door de 
Spanjaarden want hij is verliefd geworden 
op Svetlana onze kuisvrouw. Het was een 
val van de Spanjaarden om ons zo kapot te 
maken maar door samen te werken met de 
Maya’s en de Azteken konden we ze 
verslaan en wegjagen uit onze gebieden. 
Door dat er vrede was tussen de 3 stammen 
kwam de god die al jaren vast zat eindelijk 
weer vrij. Ze leefden nog lang en gelukkig 
samen. 



Speciale evenementenDe 
Herfstavond 

Naast al het ravotten en spelen 
organiseert KSA Moerkerke ook een 

jaarlijks eetfestijn!  

Op 14 november in Zaal De Rozen (Sint-
Rita) nodigen wij jullie en iedereen die 

erbij wil zijn uit voor een leuke, 
gezellige en toffe avond, De 

Herfstavond! Op onze Herfstavond is 
een groot aanbod van croque-

monsieurs, groentjes, pasta’s en allerlei 
varianten verkrijgbaar waar jullie heel 

de avond van kunnen genieten.   

Als iedereen voldaan is, kunnen jullie 
genieten van allerlei toneeltjes en 

filmpjes (made by KSAM)! 

Overige praktische informatie volgt! 

Wij hopen jullie allemaal te kunnen 
verwelkomen! 

 

  

 

 



 

Kalender 
KSA Moerkerke verhuist! Tijdelijk weliswaar, 

en gelukkig maar . 
 
De meeste activiteiten zullen dit eerste 
semester doorgaan aan de zaal "der Rozen". 
Van 14u tot 17u. In dit boekje zal de afkorting 
ZDR gebruikt worden om te verwijzen naar ons 
tijdelijk lokaal. 
 
Adres: 
Hoornstraat 88 Sint-Rita (aan de kerk). 
 
De bedoeling is dat we het grootste deel van 
het tweede semester weer activiteiten kunnen 
geven op onze oude en vertrouwde locatie in 
ons nieuw lokaal! 
 
Natuurlijk zijn er ook activiteiten die op een 
andere locatie zijn. Dit staat dan duidelijk 
vermeld. 



 

Startdag 19 september 
Zijn jullie al klaar voor het nieuwe KSA-jaar? Kom 

het tonen op de startdag op 21 september. 
Uitzonderlijk begint de activiteit al om 13u30, zo 

hebben we meer speel plezier. 
Vandaag staat onze TOK-shop dan eens mooi 

opengesteld en kan je verschillende spullen kopen  
(dit kan je natuurlijk bij elke activiteit). 

 

Waar: ZDR 
Wanneer: 19 september om 13u30 

 

 



 

Tekenwedstrijd 10 oktober 
Omdat het kermis is, is er een activiteit op 

speciale locatie. Laat je tekentalent tonen bij de 
Chiro 

 
Waar: Chiro lokalen: Visserstraat 2c Moerkerke 

Wanneer: 10 oktober van 14u tot 16u 

 

Activiteit 17 oktober 
Waar: ZDR 

Wanneer: 17 oktober van 14u tot 17u 

 

Activiteit 31 oktober 
Waar: ZDR 

Wanneer: 31 oktober van 14u tot 17u 

 

Activiteit 3 oktober 

Waar:  ZDR  
Wanneer: 3 oktober van 14u tot 17u 



Voorbereiding Herfstavond  
14 november 

Op onze herfstavond tonen de Pagadders een 
toneeltje. We bereiden het toneeltje deze middag 

voor. 
Waar: ZDR 

Wanneer: 14 november van 14u tot 16u 

 
Herfstavond 14 november 

Deze avond is iedereen welkom om een gezellige 
avond te beleven in herfstsfeer. Zoals elk jaar 

kan je er weer à volenté croque monsieurs eten! 
Deze avond tonen de pagadders hun toneeltje 

die ze voorbereid hebben. 
 

Waar: Zaal der rozen, Hoornstraat 88, Sint-Rita 
Wanneer: 14 november 

Meer info volgt! 

 



Activiteit 21 november 
Waar: ZDR 

Wanneer: 21 november van 14u tot 17u 

 

Sintactiviteit 5 december 
Vandaag komt de goed heilige man een bezoekje 
brengen. Omdat hij het heel druk heeft zullen we 

deze activiteit samen doen met en in de Chiro 
Sint-Rita. 

 
Waar: ZDR 

Wanneer: 5 december van 14u tot 17u 

 

Activiteit 12 december 

Waar: ZDR 
Wanneer: 12 december van 14u tot 17u 

 



Kerstfeestje woensdag  
23 december 

De Galliërs vieren kerstmis. Omdat we ze al 
zoveel geholpen hebben mogen wij ook komen! 

Ze vragen om een cadeautje mee nemen van 
maximum 5€. Ze zullen zorgen dat we dan 

allemaal met iemand anders zijn cadeautje naar 
huis gaan. 

 
Waar: ZDR 

Wanneer: woensdag 23 december van 14u tot 
17u. 

 

 
 

Activiteit 16 januari 
Dit is de laatste activiteit van het eerste simester. 

Hierna zullen de dorpsleden nog eens langs 
komen. 

Waar: ZDR 
Wanneer: 16 januari van 14u tot 17u 

 



Kampen 
We geven de datum van onze kampen al zodat 

jullie de vakantie’s al een beetje kunnen plannen. 
Waar het zal zijn en wat het thema is blijft nog 

even een verrassing. 
Hiervoor zullen we ook nog langs komen. 

 

Winterweekend 

26/02/2020 – 28/02/2020 

Zomerkamp 

13/07/2020 – 19/07/2020 

 

  



Spelletjes 
Welke smurf vindt de weg naar Smurfin? 



Wat komt er tevoorschijn? 

 

 

 



 

Door wat is deze smurf zo bang?  



 

 

  

Help je voetbalsmurf 
zijn bal terug te 
vinden? 



Contactgegevens 
Lander Mus (banleider) 
GSM-nummer: +32 (0)468 15 57 04 
e-mail: lander.mus@ksam.be  

Guust Vergauwe 
GSM-nummer: +32 (0)475 67 30 62 
e-mail: guust.vergauwe@ksam.be  

Niels Van Loo 
GSM-nummer: +32 (0)471 34 45 13 
e-mail: niels.van.loo@ksam.be  

Victor Ghyssaert 
GSM-nummer: +32 (0)493 07 67 71 
e-mail: victor.ghyssaert@ksam.be  

Wouter Roedts 
GSM-nummer: +32 (0)471 49 39 09 
e-mail: wouter.roedts@ksam.be  

Simon De La Rue 
GSM-nummer: +32 (0)479 37 45 67 
e-mail: simon.de.la.rue@ksam.be  

Yari Lauwereins 
GSM-nummer: +32 (0)472 63 07 98 
e-mail: yari.lauwereins@ksam.be  

Meer info kan je vinden op onze website: 
www.ksam.be en op onze Facebook pagina: KSA 
Moerkerke vzw 
www.facebook.com/ksamoerkerke  

  



 


