
1 
 

 



2 
 

Inhoudstafel 

 

Inhoudstafel .................................................................................. 2 

Woord van de bondsleiding .......................................................... 3 

Terugblik leidingsweekend ............................................................ 6 

In de kijker .................................................................................... 7 

Gezocht ......................................................................................... 9 

Wat volgend jaar, na corona?....................................................... 10 

Sloebers ....................................................................................... 13 

Piepjongknapen ........................................................................... 24 

Jongknapen .................................................................................. 32 

+12 ............................................................................................... 39 

Contactgegevens Leiding .............................................................. 51 

 

 



3 
 

Woord van de bondsleiding 
 

Opperbeste ouders, leden en 

sympathisanten,  

We zijn alweer razendsnel aanbeland bij 

het laatste KSA-trimester van dit 

werkjaar! Maar zeker niet getreurd, 

want we kijken terug op een superwijs 

jaar. Vrolijke gezichten in 

blauwgekleurde hemden; meer hebben 

wij niet nodig om ons te amuseren! 

In februari ging de leiding op 

Leidingsweekend in Diksmuide en werd 

er reeds volop gewerkt aan het zomerkamp. Het thema is 

beslist, maar nog uiterst geheim voor jullie! Dat de tofste 10 

dagen van het jaar ditmaal in Libramont-Chevigny 

plaatsvinden, is wel al bekend. Inschrijven is dus de 

boodschap! 

CORONA, WAT EN HOE? 

Helaas zijn het nu heel vreemde tijden door de huidige 

coronasituatie en dit heeft onoverkomelijk ook gevolgen voor 

onze werking. Er mogen geen activiteiten meer plaatsvinden 

tot en met zondag 3 mei. Aangezien we kunnen uitgaan van 

een graduele versoepeling van de maatregelen, lijkt de kans 

ons dan ook heel groot dat dit voor de KSA nog verlengd zal 

worden. Sowieso lag onze laatste KSA-zondag vast op 31 mei 

want vanaf juni zijn er door examens normaliter ook geen 

vergaderingen. 
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Daardoor hebben wij, met veel pijn in het hart, besloten om 

geen KSA-zondagen meer te organiseren dit jaar. Wij vinden 

dit echt heel jammer, maar dit lijkt ons de juiste en enige 

optie. 

Dit heeft dan uiteraard ook gevolgen voor onze jaarlijkse 

afsluiter, de uitstap naar zee op zondag 28 juni. Wij hebben 

besloten ook deze niet te laten doorgaan. Maar hiervoor 

hebben we wel een alternatief voorzien. Wij zouden graag 

een KSA-opruimweekend willen organiseren begin juli 

(exacte datum volgt later) zodat onze lokalen en alles erin en 

errond helemaal spik en span zijn voor een spetterend nieuw 

jaar in september 2020. Alle hulp is meer dan welkom! 

In datzelfde weekend organiseren we uiteraard dan ook een 

leuke activiteit die we dat weekend met alle leden (en 

ouders!) samen op ons terrein kunnen spelen. (meer info 

volgt later!) 

Ons zomerkamp komt zeker nog niet in het gedrang. Wij 

hebben advies gekregen om onze voorbereidingen te treffen, 

zonder reeds al te veel kosten te maken. Hoe dan ook hebben 

we niet alleen levendige hoop, maar ook sterke vermoedens 

en gegronde redenen om te denken dat het kamp wél zal 

mogen doorgaan. Uiteraard houden wij jullie hierover ook 

verder op de hoogte; maar de leiding gebruikt de tijd zeker 

nuttig om een zalig kamp voor te bereiden en staan nu al te 

trappelen om te vertrekken! 

Het zijn onzekere tijden en elke dag worden de maatregelen 

van overheidswege bekeken en aangepast. Ook wij volgen 

deze op de voet en laten jullie zo snel mogelijk weten 

wanneer er grote aanpassingen voor ons zouden zijn.  
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Ondertussen kunnen jullie zich vermaken door ons te volgen 

op onze nieuwe Instagrampagina ‘ksarantainemelle’, om 

daar te weten te komen hoe de leiding zich bezig houdt en 

om leuke en handige tips tegen de verveling te vinden. 

Wij zijn vastbesloten hier allemaal samen goed uit te komen. 

Wij hopen van ganser harte dat jullie dat jullie en jullie 

naasten ook gezond zijn en dat blijven. 

Stevige en liefdevolle KSA-groet, 

Jaro en Hanne 
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Terugblik leidingsweekend 
 

DOOR DE OGEN VAN HANNE 

In het weekend van 14 februari zijn we met veel goesting 

vertrokken op leidingsweekend! Een weekend samen in een 

prachtig huis vol vrienden in Diksmuide, wat willen we nog 

meer? De sfeer zat bij vertrek al meteen goed en iedereen 

was enthousiast om er een zalig weekend van te maken!  

Jaro en ik hadden een spel voorbereid voor de leiding, ze 

moesten namelijk alleen met de trein in Diksmuide geraken. 

Door verschillende verstopte tips op het KSA-terrein wisten ze 

waar ze moesten zijn en hoe ze er moesten geraken. Wij 

waren ondertussen met de auto al onderweg naar ons huisje 

om daar in het centrum nog een klein spel te spelen.  

Zo zat er al meteen een geslaagde avond op! De volgende dag 

hebben we een hele dag samengezeten en onze hoofden 

gebroken over hoe we zo een fantastisch mogelijk kamp 

konden voorbereiden. Zo is er dan ook een zalig kampthema 

uit de bos gekomen.  

Het was mijn vierde leidingsweekend, waarvan mijn tweede 

als bondsleiding, en ik moet eerlijk zeggen dat dit een van de 

betere, zo niet de beste, was. De sfeer zat geweldig goed en 

de kampvoorbereidingen gingen zeer vlot! Beter kon ik het 

me niet gewenst hebben. Al zeg ik het zelf, we zijn een 

topteam! 

Veel liefs, Hanne 
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In de kijker 
 

VERKOOP +12 

Om hun kampkas toch nog wat te kunnen spijzen, 

organiseren de +12 dit jaar nog een online verkoop met de 

overige snoepzakjes van de vorige verkoop. Met dit geld 

kunnen ze dan op kamp een leuke speciale activiteit doen 

samen met hun leiding. Omdat er niet zoveel zakjes snoep 

meer over zijn, zullen we aan de leden zelf vragen om zakjes 

te verkopen bij vrienden/familie. Dit betekent dus dat we 

vanuit de KSA zelf geen snoep zullen aanbieden.  

Indien u toch graag een zakje snoep wilt om gezellig te 

snacken, stuur dan een gerust een mailtje naar 

bondsleiding@ksamelle.be en we houden er graag eentje 

opzij voor u. 

KAMP 

Hier hebben we lang naar uitgekeken, heeeeel lang, maar we 

komen dichterbij want binnenkort starten we met de 

inschrijvingen voor kamp! Normaliter worden de 

kampinschrijvingen georganiseerd op KSA zelf. Dit is helaas 

niet meer mogelijk en daardoor zullen ze zeer binnenkort 

online geplaatst worden, dit op maandag 4 mei. 

De infoavond van het kamp is ook niet kunnen doorgaan en 

daardoor zal de powerpointpresentatie online geplaatst 

worden. Als jullie vragen hebben over kamp, kunnen jullie 

steeds een mailtje sturen naar bondsleiding@ksamelle.be 

mailto:bondsleiding@ksamelle.be
mailto:bondsleiding@ksamelle.be
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Op 21 juli worden jullie op ons kampterrein verwacht en 

kunnen jullie samen met jullie ouders even rondkijken, een 

laatste maal samen eten, en vervolgens 10 dagen lang plezier 

maken! Op 30 juli keren we jammer genoeg terug naar huis. 

Meer info vinden jullie op de presentatie! 

Er volgt ook nog een kampboekje (ook online) waarin jullie 

alle nodige informatie kunnen terugvinden. Hopelijk zien we 

jullie allemaal op kamp, want op kamp valt per tak een uniek 

KSA Melle-schildje te verdienen om jullie hemd mee aan te 

vullen; die moet je echt hebben! 

 



9 
 

Gezocht 
 

LEIDING 

Zoals jullie waarschijnlijk wel al hebben 

horen waaien, zijn wij ook dit jaar nog 

op zoek naar een aantal enthousiaste 

jongeren om onze leidingsploeg te 

versterken! Dit is nu dubbel zo moeilijk 

geworden aangezien we enkel nog 

beroep kunnen doen op sociale media. 

Dus, ken je gemotiveerde +16’ers die 

zin hebben om zich te engageren voor 

onze KSA? Maak hen dan zeker warm 

on ons te contacteren of breng ons op 

de hoogte, wij zijn jullie eeuwig 

dankbaar! 

HULP BIJ LOSSEN EN LADEN CAMION 

Heb je zin om de handen uit de mouwen te steken en ons een 

beetje te helpen bij het laden en lossen van de camion voor 

het kamp? Kom dan zeker langs op zaterdagavond 13 juli 

vanaf 18u om te helpen met inladen van het sjorhout en 

tenten! 

Ook op woensdag 31 juli vanaf 9u zijn we op zoek naar 

mensen die willen helpen bij het uitladen van de camion De 

leiding is dan namelijk al heel wat krachten verloren! Er zijn 

zowel zware als lichte werkjes dus iedereen is zeker welkom! 

’s Avonds zijn alle helpers uitgenodigd om lekker spaghetti te 

eten samen met de leiding!  
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Wat volgend jaar, na corona? 
 

Dit is hoogstwaarschijnlijk de meest gestelde vraag die we 

gekregen hebben. Eigenlijk is het antwoord daarop simpel, in 

september gaat alles (hopelijk) weer zoals ervoor. Mits kleine 

aanpassingen die we hebben moeten doorvoeren in onze 

data. 

Zo gaat het nieuwe KSA-jaar van start op zondag 20 

september 2020. Normaal zou op 18 september 2020 ons 50-

jarig bestaan gevierd worden. Dit is echter een massa-

evenement en we willen het risico niet nemen om hier veel 

geld in te investeren: het zou namelijk heel goed kunnen dat 

dit evenement van overheidswege niet zal mogen 

plaatsvinden. We nemen daarom liever het zekere voor het 

onzekere en hebben besloten het feest te verplaatsen. Meer 

info over een nieuwe datum volgt later. 

In ruil voor dit grote feest wordt – indien mogelijk – onze 

jaarlijkse streekbierenavond voor jullie voorzien op vrijdag 18 

september 2020. Dit is hopelijk ons eerste KSA-evenement en 

we verwachten dan ook een grote aanwezigheid zodat we 

samen kunnen klinken op een nieuw en gezond KSA-jaar!  

Ook voeren we verandering in onze werking door. Zo worden 

er vanaf september enkel nog kinderen toegelaten vanaf 6 

jaar. Dit om de groepen wat te verminderen qua aantal en de 

druk op de leiding te verkleinen. Zo zal ook onze wachtlijst 

wat getemperd worden en hebben de kinderen een grotere 

kans om volgend jaar te starten.  Dit betekent dus dat de -12 

takken een jaartje opschuiven. Volgend jaar zal de Sloebertak 

bestaan uit geboortejaren 2013-2014. De PJKN-tak uit 2011-
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2012. En de JKN-tak uit 2009-2010. Een duidelijk overzicht 

vindt u op de volgende bladzijde. 

We hopen op jullie begrip en wij kunnen alleen maar 

afwachten op wat de overheid ons oplegt. Elke dag duimen 

we op een vlot nieuw jaar en op een zalig zomerkamp! 

Duimen jullie alvast met ons mee? 

De volgende pagina’s zullen dan ook in plaats van uit de 

gebruikelijke KSA-tekstjes bestaan uit tekstjes van de leiding 

voor hun lieve leden en spelletjes om binnen te spelen per 

tak. Zo hebben de krabbels toch nog een functie en kunnen 

jullie ons niet vergeten       
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Sloebers 
Allerliefste sloebertjes, 

Wat vinden wij het enorm jammer dat we jullie nog 

steeds niet kunnen zien, we missen jullie enorm. Jullie 

moeten nu heel lang thuis blijven zonder school of KSA-

vergadering! Dat is helemaal niet leuk   

Gelukkig zijn we er wel nog via deze weg om jullie wat 

spelletjes te geven voor thuis! We halen de laatste 

weken dat we elkaar niet zien dubbel en dik in op kamp! 

Kamp komt als maar dichterbij en we hopen jullie daar 

zoveel mogelijk te zien! De leiding kan zich alvast niet 

meer in houden te vertrekken en we zijn volop bezig met 

de voorbereidingen! 

We maken er een supermegafantakolosachtig kamp 

van!  

In plaats van elke zondag een leuke vergadering voor 

te bereiden, hebben we enkele spelletjes hieronder 

geplaatst om jullie thuis te kunnen bezighouden.  

Tot snel lieve Sloebers en veel spelplezier! HEEEEEL 

VEEL LIEFS,  

Thomas, Felix en Hanne 
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KLEURPLATEN 
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BINNENSPELEN 

Kousenroof  
Iedereen doet zijn schoenen uit en doet zijn kousen voor de 
helft van zijn voet. Vanaf nu geldt het principe van 
dassenroof: je moet proberen iemand zijn kousen af te 
trappen en tegelijkertijd je eigen kousen beschermen. Degene 
die als laatste een kous aan heeft is gewonnen. 
 

 
 

  
Dirigentje  

Jullie zitten of staan in een kring. Een persoon wordt 
weggestuurd zodat hij niets kan zien of horen. Intussen wordt 

een dirigent aangeduid. De persoon komt terug. De dirigent 
doet dan stiekem een bepaalde beweging of actie en de 

andere spelers doen dat na. De persoon die weggestuurd 
was, gaat in het midden van de kring staan en probeert te 

achterhalen wie de dirigent is. Heeft hij de dirigent gevonden, 
dan komt de dirigent in het midden staan en wordt een 

andere vrijwilliger gezocht om de kring te verlaten. 

 

 

Bevroren schoen 
Iedereen zet zijn schoen op zijn hoofd en loopt zo rond. Als de 
schoen valt moet hij stokstijf blijven staan totdat iemand 
anders de schoen terug op zijn hoofd heeft gezet. Ze mogen 
hun schoen niet vasthouden met hun handen. 
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Commando pingel pangel 

We zitten in een kring op de grond. Eén iemand is de 
legeraanvoerder en deelt bevelen uit. Bv. klap in je handen, 

stamp met je voeten, sta op, zit neer… Wanneer er geen 
commando voor gezegd werd, mag je de opdracht niet 

uitvoeren. Doe je dit toch, dan val je eruit. 

 

 
 
 
Dode vis 
Iedereen gaat op de grond liggen zonder te bewegen. 1 
iemand kijkt rond en vanaf er iemand beweegt (en de 
opzichter ziet het), gaat die uit het spel. 
 
 

 
 
 
 
 

Dokkter knobbel 
Iedereen pakt elkaars handen vast in de kring en 1 iemand 

gaat even weg. Dan beginnen jullie door elkaar en over elkaar 
te stappen tot jullie in een grote knobbel geraakt zijn samen. 

Dan mag de persoon die wegging, terugkomen en de knobbel 
proberen te ontknopen. 
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CIJFERS VERBINDEN 
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Hey daar kleine zoetjes, 

Hopelijk hebben jullie een beetje plezier gehad 
aan de spelletjes die we hierboven voor jullie 
geplaatst hebben! Het is helemaal niet hetzelfde 
als de KSA-zondagen maar zo kunnen we jullie 
toch ook een beetje plezieren! :D  

Nu kunnen we enkel nog maar aftellen naar 
kamp samen en dan zien we elkaar daar eindelijk 
terug! Wij kunnen al niet meer wachten!  

Tot dan! 

Oneindig veel virtuele knuffels en kusjes,  

Hanne, Thomas en Felix 
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Piepjongknapen 
Hey piepjongknapen, 

Hopelijk hadden jullie een 

geweldige vakantie en een 

super leuk Pasen gevuld met 

kilo’s chocolade! Jammer 

genoeg is de vakantie nu 

achter de rug en moeten 

jullie opnieuw naar school 

via de computer. Allemaal 

heel anders en nieuw maar 

gelukkig hebben ook wij een 

aantal leuke spelletjes 

voorzien om jullie binnen te 

kunnen bezighouden! 

Wij missen jullie enorm en 

kunnen enkel nog maar denken 

aan het zalige kamp dat ons 

te wachten staat!  

Veel spelplezier en veel 

liefde, 

De superleiding Oscar, 

Djien, Caspar en Antonio 
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RAADSELS 

1) Jantjes moeder heeft 3 kinderen. Kwik, Kwek en ..? 

 

2) Welk ijs kan niet smelten? 

 

3) Wat is groen en plakt aan de muur? 
 

4) Wat is groen, heeft zwarte pitjes en dragen meisjes in 
het zwembad? 
 

5) Hoe kun je een bal zo gooien dat hij vanzelf bij je te-
rugkomt? De bal zit nergens aan vast, stuitert nergens 
tegenaan en er is niemand anders in de buurt. 
 

6) Wat heeft 6 benen, 2 hoofden, 4 oren, 2 handen, 
maar loopt op 4 voeten? 
 

7) Piet staat achter zijn buurjongen, terwijl zijn buurjon-
gen ook achter hem staat. Hoe kan dat? 
 

8) Waarom gaat het WK verstoppertje niet door dit 
jaar? 
 

9) Hoe noem je een teek die van dansen houdt? 
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10) Waarom komt een duizendpoot altijd te laat op zijn 
voetbalwedstrijd? 
 

ZOEK DE VERSCHILLEN 
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WOORDZOEKERS 
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OPLOSSINGEN RAADSELS 

1) Jantje 

2) Radijs 

3) Kermit de Sticker 

4) Bikiwi 

5) De bal omhoog gooien 

6) Een ruiter op zijn paard 

7) Ze staan rug tegen rug 

8) Omdat de winnaar van vorig jaar nog niet gevonden is 

9) Discotheek 

10) Omdat hij zijn schoenen aan het aandoen was 
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Zo liefste piepjongknaapjes, 

Het KSA-jaar zit erop! Het was een heel 

raar einde en we hebben jullie enorm 

gemist. Hopelijk hadden jullie iets aan 

onze spelletjes en hebben jullie zich 

toch niet te veel verveeld! MAAR niet 

getreurd want weten jullie wat er nog 

op ons afkomt? Het megawijze 

zomerkamp! Hopelijk gaan jullie 

allemaal mee met ons en maken we er 

een top afsluiter van! 

Hopelijk tot heel snel! 

Heel veel groetjes 

Caspar, Antonio, Oscar en Djien  
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Jongknapen 
Heyy liefste jongknaapjes! 

Wij waren volledig klaar voor nog een episch trimester vol 
KSA-fun! Maar helaas moeten we die plannen even 
opbergen  Zelf oud-leiding Lars was terug gekomen om een 
heel trimester aan jullie leiding te kunnen geven! Dit plan 
zal niet doorgaan maar gelukkig staat hij wel voor jullie 
paraat op kamp! 

Het Coronavirus is ons nu al een tijdje van elkaar aan het 
scheiden en het ziet ernaar uit dat dit nog wat langer zal 
duren, maar wij laten ons zeker niet ontmoedigen! We zijn 
daardoor meteen aan de slag gegaan om spellen te bedenken 
om binnen te spelen en hieronder te droppen!  
Het goede weer is gelukkig wel al in zicht, dus bereid jullie 
maar voor op avonturen met water, zon en veel buiten 
spelen op kamp. Er staat een kei leuk kamp op jullie te 
wachten. Dat zijn toch wel toffe vooruitzichten als je het 
ons vraagt! 
We missen jullie wel heel erg dus hopelijk zien we elkaar 
snel terug! 

Groetjes van de beste leiding,  

Famke, Milan, Jennifer en Lars 
xoxoxo 
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SUDOKU’S 
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RAAD DE LEIDING! (Welke 2 leiding zijn hier telkens samenge-

voegd?) 
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Jammer genoeg zit het trimester er nu op zonder dat 

we elkaar konden zien..              

We missen jullie echt superhard maar we hebben een 

zeeeeer 

mooi uitzicht: KAMPP!!!!  

Ons super mega geweldig fantastisch episch tentenkamp 

komt heel dichtbij en we staan te springen om te 

vertrekken. Wij zijn al druk bezig met alle nodige 

voorbereidingen! 

We hopen dat jullie nog even zonder ons kunnen. In die 

drie weken zonder ons zullen jullie het waarschijnlijk wel 

moeilijk hebben… Aarzel zeker niet om een kaarsje aan te 

steken voor ons en eens te huilen als dat nodig is!  

Dit is geen schande.. 

Misschien kunnen jullie als afleiding al eens denken over 

wat het kampthema zou kunnen zijn en misschien ook al 

een weekje bikken voor het eten. Zo geraken jullie vast 

en zeker in de sfeer!  

We love you all!!!! 

Groetjes van jullie oh zo geweldige leiding! ;-)  
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+12 
 

Dag stoere, sterke en schattige kinderen, 

Na verscheidene weken van 

hartverscheurend gemis, is jullie formidabele 

leiding eindelijk teruggekomen om jullie 

harten te vullen met plezier en warmte. 

Wederom hebben we een serie doldwaze en 

superleuke activiteiten voor jullie 

voorbereid, al zal het deze keer online te 

doen zijn! 

Als jullie elke week toch nog iets van plezier 

willen beleven, kom dan van die Fortnite-pc 

of -nintendo af en check wekelijks wat er 

jullie te doen staat! 

Vele lieve groetjes, 

Jaro en Pauline (wonderteam)  
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Zondag 26 april 

*BELANGRIJK BERICHT* 

Opperbeste leden, 

Normaal gezien hadden we een verkoop gepland in het 

tweede semester om de kas van jullie speciale acti-

viteit te spijzen. Maar aangezien we nu geen verga-

deringen meer kunnen organiseren (snif) zullen we 

het online moeten doen. 

INSTRUCTIES: 

Verkoop allemaal 5 of 

meer zakjes snoep aan 

familie, vrienden, lief-

jes, stalkers, etc. Zo-

dra het mag, kunnen jul-

lie deze zakjes (die wij 

per persoon opzij zullen 

leggen) komen afhalen op 

de KSA. Omdat het snoep 

de deur uit mag, kost 

elk zakje 3 EUR en vanaf 

het derde zakje nog 2 

EUR/zakje.  

Hou ons op de hoogte van 

jullie verkoop door een 

mailtje te sturen naar 

bondsleiding@ksamelle.be of door een berichtje te 

sturen naar ons Instagram- of Facebookaccount. 

Wij rekenen op jullie verkoopskills, hoe meer zak-

jes snoep er de deur uit gaan, hoe cooler de acti-

viteit! 

Groetjes, jullie superleiding 

  

mailto:bondsleiding@ksamelle.be
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Zondag 3 mei 

Opdracht van de week:  

Maak je eigen KSA-Melle-meme 

en stuur deze door naar ons 

instagramaccount. Wij posten 

ze dan via het account! Hier 

is alvast een voorbeeldje: 
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Zondag 10 mei 

Opdracht van de week: 

Maak een mooie tekening van jullie leiding en stuur deze 

door naar ons. Wij zetten jullie pareltjes dan op onze Insta-

gram! 

Hier is alvast een foto van ons aan het strand om jullie in-

spiratie te voeden! 
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Zondag 17 mei 

Opdracht van de week: 




















Kunnen jullie de boodschap ontcijferen?  
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Zondag 24 mei 

Opdracht van de week: 

Raad de titels van de liedjes die wij vertaald 

hebben! 

 

1) Want je bent warm, dan ben je koud. Je 

bent ja, je bent nee. Je bent binnen, je 

bent buiten. Je bent boven, je bent bene-

den 

2) Ik zie nog steeds jouw schaduw in mijn 

kamer, ik kan de liefde die ik jou gegeven 

heb niet teruggeven.. 

3) Kun je de liefde deze nacht voelen? Het 

is waar we zijn 

4) Na na na nanana naaaaaa 

nanana naaaaaaa 

5) Ik voel me goed, zoals het moet 

Ik ben een rondje gaan stappen in de 

buurt 

 

Stuur de titels  van de nummers door naar ons! 
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Zondag 31 mei  

Opdracht van de week:  

Zijn er keukenprinsen/-prinsessen onder jullie? 

Dan is de opdracht om een mooie cake/taart te 

bakken en hiervan een foto door te sturen! 

Zeker en vast iets voor jullie!  
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Zondag 7 juni 

Opdracht van de week:  

Los deze kruiswoordpuzzel op en stuur hem 

door naar ons! (Tip: verticaal 1 < 5!) 
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Zondag 14 juni 

Opdracht van de week: 

Aangezien jullie nu hard aan het studeren zijn 

voor jullie examens: maak een selfie met je stylo 

geklemd tussen je neus en je mond zoals op de 

foto! 

Wij maken dan een collage met alle ingezon-

den foto’s! 
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Zondag 21 juni  

Opdracht van de week:  

Nu het kamp zo dichtbij is: haal 

jullie gekste kampfoto’s naar bo-

ven en stuur ze door via Facebook 

of Instagram. Wij maken dan een 

leuke collage! 
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Zondag 28 juni 

Opdracht van de week: 

Welk leiding zou dit gezegd kunnen hebben? Stuur ons jullie 

antwoorden door! 

 

“ik heb zwaaaar veel zin in frikandel speciaal met curryket-

chup!”                                  

                             → ……………………………………… 

 

“Sig, manne, wie heeft er Caspur, uh Oscar, uh Caspur ge-

zien?” 

                             → ……………………………………… 

 

“Jaro, ben je weer Beertje Brom?” 

                           

                             → ……………………………………… 

 

“Seg zijde gij achterlijk ofzo?!” 

                                                             

                              →……………………………………… 

 

“Jah, ik heb zin in tijgerrol, wat enig!”  

                           

                             → ………………………………………  
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Na drie trimesters vol enthousiast 

gespeel, komt het KSA-jaar zo lang-

zaam op z’n eind. Reeds meerdere 

traantjes zijn gevloeid uit de ogen 

van de leiding. In donkere hoekjes 

troosten wij elkaar en praten elkaar 

goede moed toe daar het einde in 

zicht is. Gelukkig kunnen wij nog me-

dedelen dat wij in juli nog een laat-

ste 10 dagen samen met elkaar su-

pertoffe spelletjes kunnen spelen. 

Wij hopen jullie dan – voor een laat-

ste keer – met open armen talrijk 

te mogen verwelkom, want het be-

looft een killerkamp te worden! 

Met vriendelijke groeten, 

Jaro en Pauline (beter zul je niet 

vinden)  
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Contactgegevens Leiding 
 

SLOEBERS 

Hanne De Neve (Banhoofd)                                    0499/40.25.72 

Thomas Dejaeghere                                                 0475/64.66.24 

Felix Dewagtere                                                        0477/38.94.14 

PIEPJONGKNAPEN 

Djien Dussart (Banhoofd)                                        0493/69.02.41 

Oscar van den Boogert                                            0485/76.65.74 

Antonio Bet                                                               0474/07.09.61 

Caspar Adriaensens                                                  0486/98.11.35 

JONGKNAPEN 

Lars Van Campe (Banhoofd)                                   0483/20.23.26 

Milan Demetter                                                        0494/27.72.28   

Famke Hoffman                                                        0472/03.11.12    

Jennifer Soetemans                                                  0492/92.80.90 

+12 

Jaro Demetter (Banhoofd)                                      0487/86.08.80 

Pauline Heirman                                                       0471/48.01.94 

BONDSLEIDING 

Hanne De Neve                                                         0499/40.25.72 

Jaro Demetter                                                           0487/86.08.80 


