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INFO 
Welkom in de Wegwijs! 

Communicatie binnen een jeugdbeweging is alles. Die naar de buitenwereld 
toe is zo mogelijk nog belangrijker. Daarom hebben wij even alle mogelijke 
kanalen voor jullie op een rijtje gezet. Kijk zeker naar de inhoudstafel voor 
meer duidelijkheid. 

Als u op zoek bent naar belangrijke data, interessante nieuwtjes of een 
woordje uitleg over naderende evenementen, zit u helaas in het verkeerde 
boekje te kijken. Daarvoor verwijzen wij jullie door naar de ‘KSAlmanak’. 

Op de startdag (zaterdag 7 september) hebben jullie normaal beide 
boekjes ontvangen op papier. Indien dat niet het geval zou zijn, kunnen 
jullie nog steeds een exemplaar vragen aan de leiding op de eerstvolgende 
activiteit. Zolang de voorraad strekt, natuurlijk. Voor de vergeetkousen en 
sloddervossen onder ons, voorzien wij ook altijd een digitale versie die we 
via e-mail eenmalig verspreiden. En wie echt heel dringend op zoek is naar 
dat ene emailadres of datum kan gewoon naar onze website surfen en met 
een klik op de knop een nieuwe versie downloaden of weergeven. 

Vragen en tips of gewoonweg elke vorm van feedback is altijd welkom. 
Beter een vraag te veel, dan één te weinig. 

Veel groetjes 
De leidingsploeg van KSA Eksaarde 
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CONTACT 
HOOFDLEIDING 
Ellis Hillaert 
04 99 76 15 81 
ellishillaert@hotmail.com 

Tom de Coene 
04 77 34 65 23 
tomdecoene@outlook.be 

VERHUUR LOKAAL 
André & Anny 
De Waele - De Mol 
Weehaagstraat 46  
09 346 98 80 

 

 

E-MAILADRES 
info@ksaeksaarde.be 

WEBSITE 
www.ksaeksaarde.be 

FACEBOOK 
www.facebook.com/ksaeksaarde 

ADRESSEN 
Lokaal:  
Muylaertstraat 21 

Burcht: 
Canondreef 
(aan het voetbalplein) 

  

mailto:ellishillaert@hotmail.com
mailto:tomdecoene@outlook.be
mailto:info@ksaeksaarde.be
http://www.ksaeksaarde.be/
http://www.facebook.com/ksaeksaarde


5 

SLOEBERS 
Leiding 
Tim Weyns 

Sam de Coene 

Arno Maureen 

Ayla Douterloigne 

Ben Vandenborre 

 
 

Zijn jullie klaar voor je eerste of tweede jaar?. 

Reken maar!! 

Bij de Sloebers is iedereen welkom uit het eerste en tweede leerjaar 

Met een sjaaltje in de hand kom je door het ganse land 

Of toch onze fijne activiteiten 😉😉 

Wij kijken er al naar uit, 

Jij kleine spruit…; 
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LEKA’S 
Leiding 
Lisa Weyns 

Kobe De Mol 

Jens Everaert 

Freya De Vos 

Esper Vanderslycke 

Zit jij in het derde of vierde leerjaar?  

Dan ben jij voor de Leka klaar! 

Zaterdag van twee tot vijf 

Het lokaal is ons verblijf 

Met je sjaaltje rond je nek 

Wordt dit jaar echt te gek.. 
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JORO’S 
Leiding 
Sara Sterck 

Seppe Everaert 

Ellis Hillaert 

Stijn Bauwens 

Aaron Huysse 

Robbe Van den Broeck 

 

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? 

En een klein beetje gek en raar? 

Dan ben jij een joro in hart en nieren, 

gedraag je maar zo gek als dieren! 

Onze activiteiten gaan door op zaterdag 

met je sjaaltje 

en dan krijg je ook nog een 4-uurtje! 
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JIMMERS 
Leiding 
Hanne Bauwens 

Mike Timmerman  

Viktor Denaeyer 

Robbe De Waele 

Wout Puimège 

 
 

Hey daar, 

Is 2006 of 2007 jullie geboortejaar? 

Kom dan zeker naar de burcht in blauw hemd, 

dan worden jullie goed herkent! 

Kom steeds met een glimlach, van 7 tot 10 op een vrijdag!  

Als de activiteit niet op vrijdag staat,  

dan moeten jullie kijken in het boekje waar en hoe laat 

Jullie hebben heel veel chance want dat wordt hier DIKKE 

AMBIANCE! 
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SIMMERS 
Leiding 
Pauline de Naeyer 

Lars Douterloigne 

Stef Puimège 

Kenzo de Baets 

   

Heyooo Simmers!  

Dit semester staan er weer serieus wat activiteiten op onze agenda, 

en liefst zo snel mogelijk ook op die van jullie (of op die van de 

mama’s)! 

Naar gewoonte gaan onze activiteiten steeds door in de burcht op 

vrijdag avond van 19u tot 22u, (niet indien anders vermeld in het 

boekje). Geen 50 centjes meer dat is veel gemakkelijker! 

Maak jullie klaar voor een supermegaleuk jaar, met jullie favoriete 

leidsters;  

Stef, Lars, Kenzo en Pauline 
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KNIMMERS 
 

 
Leiding 
Femke de Bisschop 

Tom de Coene 

 
Zijn jullie geboren in 2003? 

Dan maken we met jullie een dikke party! 
Girl power op volle toeren, willen we zien op vrijdagavond van 

zeven tot tien. 
We zijn klaar om dit avontuur met jullie te delen en zorgen ervoor 

dat jullie zich niet vervelen! 
Peace out van jullie beschermengelen fem en tom. 

 
 Mic drop. 
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