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Dag beste kaboutertjes 

Hier zijn we weer, de toffe leiders van KSAM 

Zijn jullie klaar voor een jaar vol zotte 
activiteiten en super leuke belevingen?  

Op onze activiteiten die de zaterdag doorgaat 
van 14u tot 17u kan je de gekste en leukste 
dingen meemaken. 

Op de kalander staan alle activiteiten die wij zelf 
maken om te zorgen dat jullie een leuke, 
bewogen namiddag hebben. 

Wij als leiding hebben daar weer super veel zin 
in. Wil je ons beter leren kennen? Kijk dan zeker 
eens op de pagina’s hierna.  

 

  
  



De leiders van de Kabouters 
 

De bankabouter: 
“Hallo, ik ben Robbe de bankabouter. Ik zal 
dit jaar mijn uiterste best doen om alles in 

goede banen te leiden. Als je dit jaar vragen 
hebt of als je iets kwijt wil kan je altijd naar 
mij of naar mijn team van kabouterleiders 
gaan. Ik hou van allerlei dingen maken, en 

vooral spelen! 
  



De slaapkabouter: 
“Goeiendag iedereen, ik ben Robin de 

slaapkabouter. Je ziet het al aan mijn naam, ik 
slaap graag. Ook al passeert de 

kabouterfanfare kan je me nog steeds niet 
wakker krijgen. Daarnaast eet ik graag de 
kabouterkoeken op en ga ik graag naar de 

kabouterfeestjes.” 

  



De stoere kabouter: 
“Aangenaam, ik ben Lander de stoere kabouter. 

Ik ben heel stoer want ik zit namelijk in het 
kabouterleger. Dankzij mij is het kabouterdorp 
veilig als iemand die probeert aan te vallen. Ik 
hou ook nog graag van het getal 30. Waarom 

weet ik nog niet precies.” 

  



De bakkerkabouter: 
“Joo, ik ben Wouter de Bakkerkabouter. Ook al 
ben ik geen echte bakker noemt iedereen mij 

hier toch zo. Ik ben onlangs ook mijn wilde 
haren verloren waardoor ik nu heel braaf ben. Ik 
vind ons kabouterdorp heel leuk maar ik ga ook 
wel eens graag naar onze noorderkabouters, de 

Hollandse kabouters.” 

 
  



De nieuwe kabouter: 
“Hallo, ik ben Aaron en ik ben nieuw hier in het 
kabouterdorp. Ondanks ik nieuw ben zal ik jullie 
dit jaar heel veel plezieren met leuke spelletjes. 
Jullie hebben nog veel te ontdekken over mij en 

mijn identiteit, succes!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo, nu kennen jullie jullie leiderskabouters al 
een beetje beter. Tot in september! 

 

  



Het kamp 
Dankzij onze stoere kabouters hebben we de 
afgelopen zomer ons zomerkamp goed kunnen 
afsluiten.  

Zo versloegen we samen met de hulp van koning 
Arthur en de ridders van de ronde tafel de 
gemene tovenaar. De tovenaar had de Saksen 
(het buurland van het koninkrijk van koning 
Arthur) betoverd met een spreuk. Hierdoor 
vielen de Saksen ons aan.  

De Koning leerde ook een prinses kennen die we 
verlost hadden uit de toren waar de gemene 
tovenaar haar vasthield. De Koning wou 
trouwen met de prinses maar die had daarvoor 
de heilige graal nodig. We gingen op zoektocht 
naar de heilige graal maar konden hem nergens 
vinden!  

Toen we te horen kregen dat de gemene 
Tovenaar de spreuk had om de heilige graal te 
vinden namen we hem gevangen, vonden we de 
heilige graal en verlosten we de Saksen van de 
toverspreuk. 



Kalender!      
In de volgende kalender kan je alle activiteiten 
terugvinden van het eerste semester. Al onze 

activiteiten gaan door aan ons eigen KSA heem 
Bellemaertensstraat 48, tenzij het anders 

vermeld staat in de kalender. 

  

  

Startdag (17 september)  
Dit is onze jaarlijkse startdag. Hierbij leren de kabouters hun 
leiding en medekabouters kennen voor het komende jaar. 
Hierbij is ook de mogelijkheid voorzien om het uniform aan 
te kopen.  

Na de startdag is er een startreceptie waar jullie om 19u 
welkom zijn om een drankje en hapje te consumeren 

Wanneer? 17 september van 13:30 tot 17u 

Waar? ’t Heem 

 



 

 

Tekenwedstrijd (8 oktober)   
Dit weekend is het kermis in moerkerke. Dit verdient een 
speciale activiteit! Haal jullie tekentalent maar boven voor 
een superleuke tekenwedstrijd waarbij iedereen prijzen zal 
winnen. 

Wanneer? 8 oktober van 14u tot 16u  

Waar? Locaal Chiro Sint-Rita (Vissersstraat 2c, Moerkerke) 

Activiteit (24 september) 
De week na de startdag gaan we gewoon verder! Ook dan 
staat een leuke activiteit op de planning. 

Wanneer? 24 september van 14u tot 17u 

Waar? ‘t Heem 

 



 

 

   

 

Activiteit ( 22 oktober) 
Een normale activiteit. Iedere kabouter is welkom om samen 
met de leiders een middag te ravotten! 

Wanneer? 22 oktober 14u tot 17u 

Waar? ‘t Heem 

  Activiteit ( 5 november) 
Een superleuke activiteit… 

Wanneer? 5 november van 14u tot 17u 

Waar? ’t Heem 

 



 

 

 

Activiteit ( 19 november) 
Op deze activiteit zullen we de toneeltjes voor de gezellige 
herfstavond voorbereiden die we dan ook op de herfstavond 
zullen tonen.  

Wanneer? 19 november van 14u tot 16u  

Waar? ’t Heem  

 

Activiteit ( 12 november) 
Een razend spannende activiteit. 

Wanneer? 12 november van 14u tot 17u 

Waar?  ‘t Heem 

 



 

Sint-Activiteit ( 3 december) 
Deze dag komt de sint bij ons op bezoek! Iedereen mag dan 
eens langsgaan bij de sint vergeet dus niet braaf te zijn! De 
pieten zullen dit jaar ook weer veel snoepjes mee hebben! 

Wanneer? 3 december van 14u tot 17u 

Waar? ‘t Heem 

 
 

Kerstfeestje ( 17 december) 
In KSA vieren we ook kerstmis! We verwachten jullie voor een 
leuke kerstactiviteit gevolgd door het uitdelen van cadeautjes! 
Iedereen gaat zeker en vast naar huis met iets leuk.  

Wanneer? 17 december van 14u tot 17u 

Waar? ’t Heem 

Extra: Breng zeker een cadeautje mee van 
maximaal 5 euro!!! 
 



  

Activiteit ( 4 januari) 
Dit is de laatste activiteit van het eerste semester maar 
daarvoor zeker niet een mindere! 

Wanneer? 4 januari van 14 u tot 17 u 

Waar? ‘t Heem 

 



Herfstavond 

 
Elk jaar organiseren we met KSA moerkerke de 
herfstavond, een gezellige avond waar u 
croques kan komen eten en een lekker drankje 
kan komen drinken. 

Ook zullen onze leden en leiders leuke, grappige 
filmpjes en toneeltjes brengen.  

 

Meer info zal nog volgen. 

 



Spelletjes 

 
Help jij de kabouter zijn hoed terug vinden? 

  



Kleur de tekening mooi in en toon hem aan de 
leiders. 

 

  



Belangrijke info! 
 

Vanaf dit werkjaar hebben wij een nieuwe 
bankrekening, alle elektronische betalingen 
zouden op deze rekening moeten komen. 

Bedankt! 

 

Rekeningnummer: BE89 1030 8108 6185 

  



 

Contact 
Is er een probleem of zijn er nog 

vragen kunt u ons altijd contacteren 
📞📞📞📞📞📞 

 
 Robbe De Busscher 0478 62 99 22 
 Lander Mus   0468 15 57 04 
 Robin Lauwereins  0487 38 21 16 
 Aaron Dezwaef  0477 35 62 06 
 Wouter Roedts  0471 49 39 09 
  
 

Al de laatste nieuwtjes en foto’s van jullie 
fotomodellen zijn te zien op onze facebook en 

instagrampagina: KSA Moerkerke vzw 
 
 
 
 
 

Op onze website www.ksam.be vind je 
informatie over evenementen, inschrijvingen en 

dergelijke. 

http://www.ksam.be/


 


