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Beste pagadders
Het is weer zover.  
Het KSAM-jaar gaat van start en zo te horen wordt het 
een spetterend jaar. De leiders zijn helemaal klaar om 
jullie te ontvangen en er fantastische zaterdagmiddagen 
van maken. Zorg maar dat je uniform klaar ligt. 
We verwachten jullie.
Groetjes de beste leiders van KSA Moerkerke. 

De leiders
Dit jaar beloofd weer zoals elk jaar een fantastisch jaar te 

worden. Uiteraard hebben wij ervoor gezorgd dat alle tofste 
leiders van KSAM bij de paggaderban staan.

Als eerst hebben wij onze banleider van 
dit jaar, leider Achiel. Zoals je ziet is hij de 
echte coureur van onze ban, hij staat erom 

bekend om graag dingen die heel goedkoop 
of zelfs gratis zijn te hebben. Je moet geen 
schrik hebben er zijn veel leukere leiders 

dan leider achiel in jullie ban hoor.



Als tweede leider stellen wij leider victor 
voor. Ook wel bekend als fluitketeltje. Wil je 
weten hoe hij die bijnaam kreeg? Je zal eens 

je beste mop moeten vertellen aan leider 
victor. Deze leider behoort ook tot 1 van de 
tofste leiders van KSAM (Opmerking: victor 

ziet er ondertussen al ietsje ouder uit.)

De 3de leider die we voorstellen is leider 
Sebastiaan. Zoals jullie misschien nog niet 
wisten, zijn echte naam is Sebastiaan (maar 
je mag nog altijd seba zeggen hoor). Deze 
leider is de reden waarom de paggaderban 
dit jaar zo tof is. Zonder hem zou dit jaar 

maar saai zijn. (Opmerking: wat een bink!)

Onze laatste leider van de paggaderban is 
leider Benito. Het is zijn eerste jaar leiding 

en natuurijk heeft ook hij een plekje op 
de tofste leiders van KSAM lijst. Zijn 
ouders hebben een café in Moerkerke 

dus als jullie dorst hebben kunnen 
jullie altijd bij leider Benito terrecht. 



zomerkampverslag

Deze zomer vroeg nar Rufus om 
onze hulp. Hij was de nar van 

koning Arthur. De koning had ons 
nodig om de Saksen te verslaan, 
waarmee hij al lang ruzie had.

Bij aankomst kwamen we te 
weten dat de Saksen alle ridders 

hadden vermoord. Gelukkige 
heeft een ridder ons geleerd hoe 
we zelf ridder moesten worden.

Later in het kamp moesten we 
nog de prinses vinden en redden. 

Nadat we de prinses hadden 
gered moest de graal gevonden 
worden. Dit zodat de koning en 

de prinses konden trouwen.

Op de laatste dag van het kamp was 
de aanval gepland die de Saksen 

volledig moesten vernietigen.

Uiteindelijk was het de tovenaar 
die alle Saksen had betoverd. 

We konden de tovenaar 
uitschakelen en zo de Saksen 

redden van de betovering.



Kalender

Activiteit 24 september

De activiteiten gaan meestal door in ons heem 
(Belle Maertensstraat 48, Moerkerke) van 14u tot 17u.

Mocht het op een andere locatie zijn wordt er op tijd verwittigt.
De eerste 3 activiteiten zijn probeeractiviteiten. 

Pak dus zeker een vriendje mee. 

Startdag 17 september
Op 17 september is het weer zover we starten opnieuw met onze activiteiten. 

Dit doen we door met een echte knaller te starten, de startdag. 
Deze activiteit valt niet te missen, dus tot dan! 

Let op deze activiteit start om 13.30!
Probeeractiviteit!!

Waar: Heem
Wanneer: 17 september om 13u30

Tekenwedstrijd 8 oktober

Het is weer zover de jaarlijkse kermis, en dat betekent natuurlijk 
dat het weer tekenwedstrijd is, dus haal je tekenkunsten maar 

boven en misschien valt er wel een prijsje te winnen
Probeeractiviteit!!

Waar: lokaal Chiro
 (Vissersstraat 2C, Moerkerke)

Wanneer: 8 oktober van 14u tot 16u

Waar: heem
Wanneer: 24 september van 14u tot 17u

Probeeractiviteit!!



Activiteit 29 oktober

Activiteit 12 november

Voorbereiding Herfstavond 19 november

Herfstavond 19 november

Activiteit 15 oktober
Waar: heem

Wanneer: 15 oktober van 14u tot 17u

Waar: heem
Wanneer: 29 oktober van 14u tot 17u

Waar: heem
Wanneer: 12 november van 14u tot 17u

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

Waar: Heem
Wanneer: 19 november van 14u tot 16u

Onze jaarlijkse herfstavond mogen we natuurlijk ook niet 
vergeten. Op deze avond kan je genieten van onze overheerlijke 

croques. Ook krijgen we een optreden van alle gastjes.

Meer info volgt!



Sintactiviteit 3 december
Vandaag komt de goed heilige man een bezoekje brengen. 

En misschien heeft hij wel wat lekkers mee.

Waar: Zaal der Rozen
Wanneer: 3 december van 14u tot 17u

Kerstfeestje 17 december

Winterweekend

Ook in de KSA vieren we kerstmis, breng allemaal 
een cadeautje mee van maximaal 5 euro

Waar: Heem
Wanneer: 17 december van 14u tot 17u

Kampen
We geven de data van onze kampen al zodat jullie de vakantie’s 

al een beetje kunnen plannen. Waar het zal zijn en wat het 
thema is zullen we wel nog een beetje geheimhouden.

Onze jaarlijkse herfstavond mogen we natuurlijk ook niet 
vergeten. Op deze avond kan je genieten van onze overheerlijke 

croques. Ook krijgen we een optreden van alle gastjes.

24/02/2023 – 26/02/2023



Zomerkamp
Het zomerkamp is de laatste en grootste activiteit van het jaar. 

Het kamp duur 7 dagen en is te leuk om niet mee te gaan.

13/07/2023 – 19/07/2023

Inschrijven kan via onze website : http://www.
ksam.be/inschrijvingen/. Of via deze QR-code.

Let wel op dat we veranderd zijn van bank en we 
dus een andere rekeningnummer gebruiken. 

Inschrijvingen

Spelletjes

Help jij leider Achiel 
zijn favoriete 
Chiro leidster 

te vinden? 



Kan jij Victor zijn fi ets herstellen? 



Contactenblad

Banleider Achiel lameire
GSM: 0468 31 06 34
Mail: achiel.lameire@ksam.be

Leider Victor Ghyssaert
GSM: 0493 07 67 71
Mail: victor.ghyssaert@ksam.be

Leider Sebastiaan Herrewyn
GSM: 0472 48 55 43 
Mail: sebastiaan.herrewyn@ksam.be 

Leider Benito Van Den Driessche
GSM: 0479 05 09 99 
Mail: Benito.van.den.driessche@ksam.be 


