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JANUARI 
FEBRUARI 

 PRIKBORD

KSA SINT-MAARTEN AALST



Woordje van de bondsleider

Beste leden, ouders en andere sympathisanten, 

Eerst en vooral aan iedereen een gelukkig nieuwjaar gewenst!
Het eindejaar is een periode van terugblikken en vooruitkijken en onze KSA heeft 
het afgelopen jaar alvast een topjaar achter de rug. Ook dit jaar bleef ons 
ledenaantal maar toenemen - en dat voor het 7e jaar op rij intussen! - en beleefden 
we een hele hoop leuke activiteiten, met het fantastisch kamp als hoogtepunt.

Graag bedank ik ook nog iedereen die ons de afgelopen maanden gesteund heeft 
enerzijds door de 1500 doosjes speculoos aan een nieuw recordtempo te 
(ver)kopen en anderzijds door deel te nemen aan onze eerste quiz. Die mag, al 
zeggen we het zelf, met 22 deelnemende ploegen een groot succes genoemd 
worden. Het zal dus niet bij één editie blijven, we hopen volgend jaar minstens 
evenveel ploegen te mogen verwelkomen.

We kijken natuurlijk ook vooruit, te beginnen met de avondrondes in januari. De 
eerste maand van het jaar wordt traditiegetrouw ingezet met avondrondes. (met 
uitzondering van de laatste week) Die gaan door van 17-19u voor Leeuwkes, 
Jongknapen en Tiptoppers en van 19-21u voor Knapen, Jongherhieuwers en 
Aspiranten. Zo heeft de leiding overdag tijd genoeg om voor hun examens te 
studeren zodat ze in juli allemaal mee kunnen op kamp!

De maanden daarna staat ons nog vanalles te wachten, het weekend, het 
eetfestijn, Gamel voor de Knapen en Joepie voor de Jonghernieuwers, maar 
daarover horen jullie later wel meer…

Kortom, nog een heleboel activiteiten om naar uit te kijken!

Tot op de rondes,

Dieter



feestneuzen 

 

 

DATUM NAAM BAN LEEFTIJD 

2 januari DRIES WELLEKENS Leiding 18 jaar 

7 januari ROBBE VAN DEN BROECK Knapen 13 jaar 

17 januari LISA VAN DER STOCKT Leiding 21 jaar 

    

1 februari ROOS VAN DER CAMMEN Jongknapen 9 jaar 

1 februari WOUTER COPPENS Leiding 21 jaar 

2 februari WOUT DELAIT Leeuwkes 7  jaar 

11 februari SARAH VAN CAUTER Knapen 12 jaar 

13 februari ARTUR DELCLEF Tiptoppers 10 jaar 

15 februari MARA LIESENS Jongknapen 9 jaar 

19 februari THIBAULT LOWIE Aspiranten 17 jaar 

25 februari CHIEL VANDENBOGAERDE Knapen 13 jaar 

 



Leeuwkes 
	  

Hoera,	  er	  is	  alweer	  een	  nieuw	  jaar	  aangebroken.	  Wij	  wensen	  dan	  ook	  iedereen	  een	  gelukkig	  
nieuwjaar	  toe!	  Aangezien	  jullie	  leidertjes	  in	  de	  maand	  januari	  avondrondes	  hebben,	  gaan	  de	  rondes	  
in	  die	  maand	  van	  17h	  tot	  19h	  door,	  zoals	  altijd	  op	  ksa.	  Vanaf	  februari	  gaat	  alles	  weer	  verder	  zoals	  
normaal.	  Van	  14h	  tot	  17h	  dus.	  

	  

Om	  het	  nieuwe	  jaar	  goed	  in	  te	  zetten	  gaan	  we	  direct	  van	  start	  met	  een	  
knutselronde.	  Wat	  we	  gaan	  knutselen	  wordt	  een	  grote	  verassing	  dus	  zorg	  dat	  je	  erbij	  
bent	  op	  3	  januari	  vanaf	  17h	  om	  al	  je	  artistieke	  vaardigheden	  de	  vrije	  loop	  te	  laten!	  	  

	  

	  

De	  spelletjes	  die	  we	  elke	  ronde	  spelen	  zijn	  natuurlijk	  super	  
leuk,	  maar	  wat	  zou	  er	  gebeuren	  moest	  je	  ze	  in	  het	  donker	  spelen?	  Dan	  
worden	  ze	  nog	  leuker!	  En	  bovendien	  is	  het	  nog	  goed	  voor	  het	  milieu	  ook.	  
Daarom	  is	  er	  op	  10	  januari	  de	  alles-‐zonder-‐licht-‐ronde.	  (De	  ‘grote	  donkere	  
ronde’	  klonk	  iets	  te	  griezelig	  ☺	  )	  	  

	  

	  

Op	  zaterdag	  17	  januari	  zou	  het	  volgens	  mijn	  interne	  bron	  in	  de	  VRT	  gaan	  
sneeuwen.	  Of	  dit	  al	  dan	  niet	  juist	  is	  valt	  nog	  af	  te	  wachten,	  maar	  anders	  
staan	  er	  allerlei	  toffe	  spelletjes	  met	  sneeuw	  op	  het	  programma!	  En	  als	  
het	  niet	  sneeuwt,	  dan	  wordt	  het	  alleszinds	  een	  speciale	  ronde,	  
mysterieus!	  	  

	  

	  

Wat	  je	  dachten	  jullie	  van	  een	  quizje	  op	  24	  januari?	  Maar	  geen	  gewone	  quiz	  
uiteraard,	  het	  wordt	  een	  ronde	  vol	  spanning	  en	  hersentraining!	  Kom	  dus	  
voor	  de	  laatste	  keer	  vanaf	  17h	  naar	  ksa	  om	  iedereen	  te	  verbazen	  met	  je	  
kennis	  en	  denkvermogen!	  Uiteraard	  zijn	  er	  zoals	  op	  elke	  quiz	  prijzen	  te	  
verdienen	  voor	  de	  slimsten	  onder	  de	  leeuwkes	  ☺	  	  

VANAF	  HIER	  GEEN	  AVONDRONDES	  MEER	  " 	  RONDE	  VAN	  14H	  TOT	  17H	  

	  

Het	  wordt	  nog	  eens	  hoog	  tijd	  dat	  we	  onze	  gezelschapsspelen	  uit	  de	  kast	  halen	  
voor	  een	  heuse	  gezelschapsspelenronde	  op	  ksa!	  Dus	  als	  je	  thuis	  een	  leuk	  
spelletje	  hebt	  liggen,	  vergeet	  het	  dan	  zeker	  niet	  mee	  te	  nemen	  op	  31	  janauri	  van	  
14h	  tot	  17h!	  

	  



Leeuwkes 
	  

	  

Hoera,	  jullie	  leiders	  hebben	  voorlopig	  even	  genoeg	  van	  al	  dat	  
studeren	  en	  daarom	  organiseren	  we	  op	  7	  februari	  een	  grote	  alles-‐
op-‐wieltjes-‐ronde!!!	  We	  hopen	  dus	  dat	  iedereen	  deze	  ronde	  
aanwezig	  is	  met	  zijn	  fiets,	  skateboard,	  rolschaatsen,…	  Alles	  met	  
één	  of	  meerdere	  wielen	  onder	  dus!	  

	  

	  

	  

Inderdaad,	  iedereen	  van	  Aalst	  en	  omstreken	  voelde	  de	  sfeer	  al	  opborrelen	  en	  nu	  is	  het	  
zover!	  Het	  is	  weer	  carnaval!	  Daarom	  komen	  we	  op	  14	  februari	  allemaal	  verkleed	  naar	  
ksa	  voor	  een	  spetterende	  carnavalronde.	  Tot	  dan!	  	  

	  

	  

Na	  al	  die	  gekke	  rondes	  die	  we	  de	  laatste	  weken	  hadden,	  werd	  het	  nog	  eens	  
hoog	  tijd	  voor	  een	  klassieke	  sport-‐	  en	  spelronde.	  We	  verwachten	  iedereen	  
fit	  aan	  de	  start	  op	  zaterdag	  21	  februari	  op	  ksa!	  	  

	  

	  

	  

Op	  28	  februari	  spelen	  we	  ganzenbord.	  Allerlei	  gekke	  opdrachten	  staan	  er	  jullie	  te	  
wachten	  en	  de	  ploeg	  die	  als	  eerste	  vakje	  nummer	  63	  bereikt	  mag	  zich	  de	  winnaar	  
van	  de	  dag	  noemen!	  Wist	  je	  trouwens	  dat	  de	  gans	  symbool	  staat	  voor	  geluk	  in	  het	  
spel?	  Hopelijk	  staat	  ze	  vandaag	  aan	  jouw	  kant!	  

	  

Groetjes	  

Dries	  &	  Wouter	  

	  

	  



Jongknapen 
YES YES YES 10 COLAATJES IN EEN FLES! 2015 is begonnen en dit betekent 

dus een jaar vol KSA en vreugde! Maar laten we nog niet teveel vooruit kijken en 

beginnen met het prikbord van januari en februari. 

 

Aangezien de leiders in de maand januari hun examens hebben zijn het 

avondrondes van 17h tot 19h!  

Opgelet, 31 januari is een uitzondering en is het al ronde van 14h tot 17h! 

 

3 januari, de eerste ronde van het nieuwe jaar, zetten we traditioneel in met de 

geniale sport-en-spel-ronde! Van 17u tot 19u op de KSA. 

10 januari gaan we gezellig rond tafel de gezelschapsspelletjesronde houden! Wie 

dus een leuk spel heeft liggen thuis of een nieuw gezelschapsspel heeft gekregen 

van de kerstman mag dit meenemen naar de KSA, van 17u tot 19u! 

 

17 januari wordt het donker, en daarom is het perfect weer voor de donkere 

balspellenronde! We verwachten jullie van 17u tot 19u op de KSA.  

 

 

 

 



Omdat het de laatste avondronde is gaan we op 24 januari knutselen! Van 17u tot 

19u. 

 

 

Vanaf nu weer ronde van 2 tot 5! 

31 januari wordt het een stralende dag! Perfecte ronde voor de weerronde! Dit 

betekent dat als het warm is we waterspelletjes spelen, als het gesneeuwd heeft een 

sneeuwman gaan maken en als het veel geregend heeft, we kunnen zwemmen! Als 

het nu nog niet helemaal duidelijk is zou ik gewoon komen, want het wordt weer 

plezier! Hoera! Van 14u tot 17u. 

 

 

7 februari is het 1 tegen allen. De leiders dagen jullie uit met opdrachten die jullie 

zo goed mogelijk moeten proberen vervullen. Lukt dit, dan worden jullie beloond 

met eeuwige roem en nog veel meer! Kom dus allemaal van 14u tot 17u naar de 

KSA. 

14 februari is het bijna zover, morgen passeert de enige echte carnavalstoet door de 

Aalsterse straten, en om ons hierop voor te bereiden is het carnavalsronde! 

Allemaal dus verkleed naar de KSA komen, van 2 tot 5. 

 



21 februari gaan we een beetje bekomen van de week vakantie én carnaval door 

superleuke kringspelletjes te spelen! Iedereen op post om 2u op de KSA! 

 Op 28 februari is het de alles-op-wieltjes-ronde! Kom dus met een fiets, step, 

skateboard of rolschaatsen naar de KSA en we maken er weer een ongelofelijk toffe 

namiddag van! Van 14u tot 17u. 

 

 

 

Veel liefs van jullie leidertjes  

                       

Michiel      en   Wouter 



Tiptoppers 
Joepieeeeeee! 2015 is eindelijk begonnen en wij wensen iedereen dan ook een 
fantastisch jaar toe vol plezier, vreugde en nog veel leuke dingen! Jullie 
leidertjes hebben in de maand januari helaaspindakaas examens . Daarom 
zullen er in januari avondrondes op het programma staan! Kijk snel hieronder 
wat we de komende maanden allemaal gaan doen! 
 

 
We starten het KSA-jaar met een fantastische knutselronde op 3 
januari! Leider Stefaan heeft nog op de tekenacademie gezeten, 
dus dat belooft veel goeds! Misschien maken we wel een hoedje 
van papier of maken we een echte Picasso! Opgepast: de ronde 
gaat door van 17u tot 19u op KSA!! 
 

 
Op 10 januari halen we best allemaal onze kokmuts boven, want dan staat er 
een geweldige kookronde gepland! Bereid je dus maar al voor op een 
fantastisch 12-gangenmenu vol lekker gezond eten zoals spruitjes, boontjes… 
Ook nu van 17u tot 19u! 

 
 

Gisteren speelde Club Brugge, de beste ploeg van 
België, tegen KV Mechelen in de competitie. 
Sterspeler Victor Vazquez vertelde tegen leider 
Simon het volgende: “Va a nevar mańana”. Volgens 
de meest betrouwbare vertaler ooit, Google 
Translate, wil dit zeggen dat het vandaag, op 17 
januari zal sneeuwen! Kleed je dus maar goed 

warm aan voor de sneeuwronde!  
 
 



Ooooooh nee! Leider Simon heeft vandaag examen Vennootschapsbelasting! 
Het is te hopen dat hij genoeg gestudeerd heeft en niet te veel op zijn 
pleejsteetion heeft gespeeld! Omdat de Tiptoppers wel altijd flink studeren, 
houden wij op 24 januari een heuse quiz! Hiermee is het de laatste avondronde 
van januari, ook nu weer van 17u tot 19u! 
 
Joepieee, vanaf vandaag zijn het weer gewoon rondes van 14u tot 17u! Dit wil 
zeggen dat de examens voor alle leidertjes gedaan zijn! Joepie! Wij hebben 
heel veel energie opgespaard en daarom houden wij vandaag, 31 januari, een 
superactieve ronde! Joepieeeeeee! 
 
Amai amai, nog maar een weekje en het is al carnaval! Dit wil ook zeggen dat 
het al iets warmer begint te worden in het land en dan komen alle ganzen terug 
uit Spanje gevlogen! Om hun een warm welkom te geven, houden wij op 7 
oktober een superdeluxecoolmegawauw ganzenbord! 

 
Joepieee carnaval is terug in het land! Op 14 februari houden wij dan ook 
uiteraard van 14u tot 17u onze carnavalronde! Kom dus allemaal verkleed naar 
KSA voor een namiddag vol spel en plezier! (en een smoutebol) 
 
Op 21 februari mag je allemaal zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes 
meenemen naar de KSA! Zo wordt onze groep een beetje groter en hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd! Nodig dus alvast jouw BFF, lief, neef, nicht… uit op 
onze vriendjesdag! 
 
Ocht och tocht, op 28 februari gaan we op RUILTOCHT! Wij gaan met een appel 
beginnen en hopelijk eindigen met 15 sportwagens! Nu ja, 15 is misschien wat 
veel. Met twee sportwagens zijn jouw leidertjes al lang tevreden. Of gewoon 
veel snoep en frisdrank is ook goed . 
Tot op de ronde,  
Stefaan         Simon 



KNAPEN
HOERA! 2015 is hier! En met wat kan je beter het nieuwe jaar in gaan dan met een planning 
van 2 maanden vol plezier! Feest wajuuuu schmet afou enal!

OPGELET! VAN 3 TOT 24 JANUARI ZIJN HET NOG STEEDS AVONDRONDES!!

3 januari: jullie leidertjes hebben juist de feestdagen uitbundig zitten 
vieren, maar moeten helaas nu maandag al hun eerst examen maken! 
Daarom gaan we de eerste ronde van januari nog rustig houden met 
onze NEIG-OP’T-GEMAK-RONDE! We gaan onze zetels nog eens goed 
uitschuiven, leuke anekdotes vertellen over de feestdagen, jullie 
schoolresultaten bespreken, iemand uitlachen, … wie weet wat er 
allemaal gaat gebeuren?! LET OP: VAN 7 TOT 9!

10 januari: vandaag gaan we nog eens een oude trend(s) van onder het stof halen! We 
springen nog eens terug naar 2011 en we gaan eens goed zot doen! We gaan namelijk 
PLANKEN op onze grote PLANKING-BATMANNING-EN-NOG-ANDERE-TRENDS-RONDE!!
Wederom van 7 tot 9 op de gewone locatie!

17 januari! HOERA LISA IS JARIG!!!88!88!81! Zij zit reeds in tram 2, en wordt dus 21 jaar! 
Om dit heuse en eenmaal jarigs evenement te vieren gaan we vandaag gaan bowlen! Pak 
dus zeker een verantwoorde som geld mee! 5 euroloeters moet zeker voldoende zijn!

24 januari is de laatste avondronde! Om deze leuke periode af te sluiten gaan we vandaag 
een aloude kookronde organiseren en lekker wafels koken! Wij houden niemand tegen om 
hagelslag of dergelijke mee te pakken om onze wafels duust keer lekkerder te maken!

31 januari: OPGELET: VANAF HEDEN ZIJN HET WEER GEWONE RONDES, DUS VAN 2 TOT 5!!
Wat je vandaag zeker moet meehebben: je smartphone mét SNAPCHAT en met 3G of 4G! 
Wat zeker geen kwaad kan is de volgende personen toe te voegen: listoveda & bramdr1
benieuwd wat dit allemaal inhoudt? Kom dan zeker af ajaaaaa XDDD XP puntkomma 
dollarteken



FEBRUARI
7 februari gaan we de kermis eens bezoeken en de zotste attracties nekeer doen! Vergeet 
dus vandaag zeker geen verantwoorde som geld te vragen aan jullie lieftallige ouders! 
Misschien zelfs een goei pak smaabollen voor af te sluiten! Wederom van 2 tot 5!

HOERA! MORGEN, OVERMORGEN ÉN DINSDAG IS HET CARNAVAL! Om ons al voor te 
bereiden op dit heuse gebeuren gaan we ons vandaag al eens verkleden! 14 februari moet je 
dus komen in je zotste outfit!

Omdat zo een prikbord opstellen heel veel creativiteit vergt, en 
ik (Bram) dat helemaal niet heb, gaan we vandaag KNUTSELEN! 
Denk jij dat Picasso maar een amateurschilder was? Heb jij een 
hogere pijngrens dan Van Gogh? BEWIJS HET VANDAAG! Ik ga 
niet naar huis vooraleer ik een replica heb van de Sixtijnse Kapel 
of Het Laatste Avondmaal, aan jullie de keuze! Kleine 
vermelding: vandaag is het 21 februari.

28/02. Laatste ronde van dit prikbord. Doen nekeer iets speciaals. Al gehoord van 
Geocaching? In Aalst enkele te zoeken! Benieuwd wat dit allemaal inhoudt? Kom dan zeker 
af naar deze extraordinaire ronde! Wederom van 2 tot 5! (protip: draag schoenen waar je 
een aardig tempo mee kan stappen!)

Jullie lieftallige leidertjes:

LISA & BRAM



 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, GELUKKIG NIEUWJAAR! Vanaf 1 t.e.m.24 januari zijn er avondrondes van 19u-21u. Voor aspiranten is er de twee uur daarvoor ook cursus!

& aspiranten

Jon
gh

ern
ieu

wers
3 januari 
 
17-19u: fuif plannen 
19-21u: nieuwjaarreceptie, kom in uw 
kostuum elkaar de beste wensen 
wensen.

10 januari 
17-19u: cursus rondevoorbereiding 
19-21u: clowneske knutselronde voor 
gevorderden

17 januari 
17-19u: rondevoorbereiding voor aspi’s 
19-21u: bowlen (breng 5 euro en uw 
sloefkes mee!)

24 januari 
17-19u: stageronde voor aspis 19-21u: Trivial time 



21 februari 
Retrogameronde!

7 februari 
Vandaag gaan we schaatsen in 

Liedekerke! Kom allemaal om 14u 

naar KSA en neem mee: 

•een lange broek (mag voor 1 keer) 

•handschoenen 

•5 euro en 70 eurocentiemen 

•een (deftige !) fiets, want ja, we gaan 

naar Liedekerke fietsen! 

14 februari 

Carnavalronde: kom dus allemaal 

verkleed! En origineel zijn he, dus niet 

als ne cowboy of ne politieagent, maar  

als ne kreim glas, e vervallen potteken 

chocomoes, de poesjkapelle of ne 

platten band.

31 januari 
Vandaag gaan we ergens naartoe om 
iets te doen. Naar den teleshop om een 
auto te ruilen? Naar Dendermonde om 
te mediteren? Naar de carwash om 
bananen te pellen? Allemaal weinig 
waarschijnlijk, dus wat het precies 
wordt zien jullie dan wel weer…

Piet Dieter

28 februari 
Na nagelen en biljarten is het nu tijd 
voor een andere cafésportklassieker, 
namelijk darts! (Of vogelpik voor de 
taalpurist) 
Allemaal op tijd komen want de 
laatsten is de keeper!

http://instantrimshot.com/index.php?sound=rimshot&play=true
http://instantrimshot.com/index.php?sound=rimshot&play=true
http://instantrimshot.com/index.php?sound=rimshot&play=true
http://instantrimshot.com/index.php?sound=rimshot&play=true
http://instantrimshot.com/index.php?sound=rimshot&play=true
http://instantrimshot.com/index.php?sound=rimshot&play=true
http://instantrimshot.com/index.php?sound=rimshot&play=true
http://instantrimshot.com/index.php?sound=rimshot&play=true


MEDEWERKERS PRIKBORD
!
!
Dries Wellekens 
Wouter Bouve 
Simon Vyverman 
Lisa Van der Stockt 
Piet De Laender 
!

!
!

Wouter Coppens 
Michiel Verhofstadt 

Stefaan De Witte 
Bram De Rick 

Dieter Van der Stockt 
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