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Uit de mond van de Bondsleiding 
Beste ouders, leden en 

sympathisanten,  

We zijn blij te mogen 

aankondigen dat er alweer een 

nieuw KSA-jaar is aangebroken! 

Gelukkig maar, want we 

begonnen het al stevig te missen 

… Terugkijkend op een geslaagd 

kamp kijken we reikhalzend uit 

naar een nieuw jaar vol KSA-

plezier! Graag maken we van de 

gelegenheid gebruik om onze fantastische leidingsploeg te 

bedanken, ze gaven een heel jaar het beste van zichzelf! Ook 

een welgemeende merci aan alle helpers op voorkamp, 

bedankt dat we op jullie helpende handen konden rekenen! 

Helaas namen we op het einde van het kamp afscheid van 

een fantastische leiding: Djien. We zullen haar en zij zal ons 

ook heel hard missen, maar daar staat tegenover dat we dit 

nieuwe jaar maar liefst 2 nieuwe leiding mogen verwelkomen, 

alsook 4 oud-leiding die een leven zonder KSA niet meer aan 

konden en besloten terug te komen. Zij zijn vastbesloten om 

zich met onuitputtend enthousiasme in te zetten voor de KSA 

en we zijn dan ook vastberaden om er samen met ons nieuw 

team weer een lap op te geven! 

Naar jaarlijkse gewoonte staat er weer heel wat op het 

programma, mits de nodige wijzigingen door corona. 

Een kort overzicht: 
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SEPTEMBER 2020 

-We zetten het KSA-jaar in in het weekend van 18-20 

september. De traditie schrijft ons voor om een heuse 

streekbierenavond te organiseren, maar omdat er op dit 

evenement altijd zodanig veel mensen komen, en onze 

oppervlakte enorm beperkt is, hebben we met veel pijn in he 

hart moeten beslissen om de streekbierenavond dit jaar niet 

te laten doorgaan.  

In de plaats daarvan zullen we streekbierpakketten verkopen 

met daarin voor ieder wat wils, meer informatie hierover 

staat online op onze Facebookpagina! 

-De officiële start van ons nieuwe jaar ligt op zondag 20 

september. Op het moment van het drukken van deze 

Krabbels is alles nog wat onduidelijk over de concrete aanpak 

van de zondagen. Daarom zult u bij uw Krabbels een brief met 

alle informatie bijgespeld krijgen 

Alle informatie omtrent de inschrijvingen vinden jullie terug 

op onze website: www.ksamelle.be/nieuws. 

OKTOBER-NOVEMBER 2020 

-Zoals elk jaar zijn we er ook dit jaar weer bij voor de Week 

van het Bos! Op zondag 11 oktober gaan we met z’n allen 

ravotten in het bos. Ook de ouders zijn welkom om samen 

met de bondsleiding een herfstwandeling te maken. 

Onder welke omstandigheden dit zal mogen doorgaan blijft 

ook nog even bang afwachten. Daarom dringen we er zeker 

nog eens op aan om Gimme in de gaten te houden, waarop 

alle informatie nog zal verschijnen. 

http://www.ksamelle.be/nieuws
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-Ook ons traditionele vierdaagse KSA-weekend mag zeker 

niet vergeten worden! Deze vier dolle dagen vol plezier en 

spel zijn een absolute must voor elke KSA’er. Normaal gezien 

vindt dit weekend altijd plaats in het laatste weekend van de 

herfstvakantie, namelijk van 5 november tot en met 8 

november, maar opnieuw zullen de omstandigheden ons 

vermoedelijk dwingen tot een alternatieve aanpak. 

Meer informatie in de meegegeven brief 

 

MAART 2021 

-Op 20 en 21 maart is er ons jaarlijkse spaghetti-weekend, 

met de lekkerste spaghetti aller tijden. Schrijf de datum maar 

alvast in jullie agenda, want dit is niet te missen! 

JULI 2021 

-Onder het motto beter te vroeg dan te laat willen we jullie 

vast warm maken voor ons zomerkamp dat plaatsvindt van 

21 tot en met 30 juli. Zo kunnen vroege vakantieplanners hier 

alvast rekening mee houden. 
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Ziezo, wij zijn uitgepraat en staan alvast te trappelen om het 

nieuwe jaar op gang te fluiten! Hopelijk jullie ook? 

Tot dan! 

De bondsleiding, 

Hanne en Jaro 
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KSA Melle, wat? 
 

Waar en wanneer 

We vergaderen elke zondag van 14 tot 17 uur in onze lokalen 

(Vogelstraat 24, Melle). De vergadering vangt aan met de 

formatie om 14 uur. We verwachten iedereen uiteraard 

steeds stipt en in uniform. Als er op een andere locatie dan he 

lokaal afgesproken wordt of op een ander tijdstip vergaderd 

wordt, zal je de nodige details steeds terugvinden in dit 

boekje of via Gimme op de hoogte gebracht worden. 

Uniform 

Het uniform bestaat uit een blauw hemd met schildjes + een 

oranje sjaaltje. De prijs voor het volledige uniform inclusief 

schildjes bedraagt 26 euro. Jullie kunnen dit uniform steeds 

aanschaffen op een zondag bij de uniformverantwoordelijken 

(Felix en Antonio). 

TIP: laat die mooie kleren thuis! 

De leiding van KSA Melle is dol op bloem, modder, gras, 

zelfgemaakte brouwsels, enzovoort. Tijdens de activiteiten is 

de kans dus meer dan groot dat kleren vuil zullen worden. 

Draag dus ook steeds speelkleren als je naar KSA komt.   

  

Wat met mijn oude uniform?  

Aangezien jullie kinderen nog in volle groei zijn, kan het 

gebeuren dat hun hemd te klein wordt en dat jullie een 

grotere maat nodig hebben! Om de aanschaf van een groter 

hemd betaalbaar te houden, willen we graag voor het 3e jaar 
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op rij tweedehandshemden aanbieden! Zo kan u een gebruikt 

hemd, uiteraard zonder schildjes, dat nog in aanvaardbare 

staat is, binnenbrengen op onze KSA. Hiervoor kunt u in ruil 

gratis een ander tweedehands hemd kiezen of u krijgt 5 euro 

korting bij de aankoop van een nieuw hemd. U kan ook een 

tweedehands hemd aanschaffen voor de prijs van 7 euro.  

 

Voor vragen over het uniform kan u steeds mailen naar de 

bondsleiding via bondsleiding@ksamelle.be of naar de 

uniformverantwoordelijken via felix@ksamelle.be of 

antonio@ksamelle.be. Ook op onze website staat er enorm 

veel informatie over het uniform: www.ksamelle.be/uniform. 

Vieruurtje 

Het vieruurtje is inbegrepen in het inschrijvingsgeld: elke 

zondag krijgen de leden zowel een drankje als een snack. Om 

jullie koters niet met al te veel zoetigheid vol te stoppen, 

voorzien we maandelijks ook een stuk fruit.   

Betalingen 

Het inschrijvingsgeld voor een heel werkjaar bedraagt 47 

euro. Voor speciale activiteiten (bv. pretpark) vragen wij 

uiteraard nog wat extra. Het KSA-weekend en -kamp zijn nog 

niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen. Wij brengen jullie 

tijdig via Gimm-e (meer uitleg over Gimm-e verder in dit 

boekje) op de hoogte over de betaling van deze ‘speciale 

activiteiten’ en kampen. Alle betalingen gebeuren via 

overschrijving op ons rekeningnummer: BE24 0010 6856 

5538.   

mailto:bondsleiding@ksamelle.be
mailto:felix@ksamelle.be
mailto:antonio@ksamelle.be
http://www.ksamelle.be/uniform


9 
 

Onze KSA-takken  

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-

2012. En de JKN-tak uit 2009-2010.  

Dit jaar beschikken we over 5 leeftijdsgroepen, ingedeeld 

volgens geboortejaar. Om alle misverstanden (o.a. met het 

uniform) te vermijden, even een lijstje: 
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2019-2020  2020-2021 

 
 

Sloebers 
2013-2014 

 

 
 
 

 
 

Sloebers 
2013-2014 

 
 

Piepjongknapen 
2011-2012 

 
 
 

 
 

Piepjongknapen 
2011-2012 

 
 

Jongknapen 
2008-2009-2010 

 
 
 

 
 

Jongknapen 
2009-2010 

 
 

Knapen 
2006-2007 

 
 
 

 
 

Knapen 
2007-2008 

 
 

Jonghernieuwers 
2004-2005 

 
 
 

 
 

Jonghernieuwers 
2005-2006 
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KSA Melle, de leidingsploeg 
 

SLOEBERS (2013-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Benjamin van Wassenhove 
(21 jaar), student 
oldtimerrestaurator 

4e jaar leiding (banhoofd) 
Materiaalmeester 

Benjamin@ksamelle.be 
0486/46.92.01 
 

Renzo Vercruyssen (16 jaar) 
Student Latijn-Wiskunde 

1ste jaar leiding  
Verantwoordelijke vieruurtjes 

Renzo@ksamelle.be 
0468/34.76.45 
 

mailto:Benjamin@ksamelle.be
mailto:Renzo@ksamelle.be
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Milan Demetter (17 jaar) 
Student humane 
wetenschappen 

2e jaar leiding  
Verhuurverantwoordelijke 

Milan@ksamelle.be 
0494/27.72.28 
 

Oscar van den Boogert 
(17 jaar), Student 
Wetenschappen-Wiskunde 
 
2e jaar leiding  
Materiaalmeester en 
Verantwoordelijk vieruurtjes 
 
Oscar@ksamelle.be 
0485/76.65.74 
 
 

mailto:Milan@ksamelle.be
mailto:Oscar@ksamelle.be
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PIEPJONGKNAPEN (2011-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pauline Heirman (19 jaar),  
Studente psychologie 

2e jaar leiding (banhoofd) 
Verantwoordelijke vieruurtjes 
en gewestverantwoordelijke 

Pauline@ksamelle.be 
0471/48.01.94 
 

Douwe Demetter (16 jaar),  
Student Latijn-Wiskunde 

1ste jaar leiding  
Materiaalmeester en 
jeugdraadverantwoordelijke 

Douwe@ksamelle.be 
0456/13.96.18 
 

mailto:Pauline@ksamelle.be
mailto:Douwe@ksamelle.be
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Felix Dewagtere (20 jaar),  
Student orthopedagogie 

2e jaar leiding  
Verantwoordelijke vieruurtjes, 
jeugdraadverantwoordelijke 
en uniformverantwoordelijke 

Felix@ksamelle.be 
0477/38.94.14 
 

Jennifer Soetemans (19 jaar),  
Studente 7e specialisatiejaar 

2e jaar leiding  
Gewestverantwoordelijke en 
krabbelsdrukker 

Jennifer@ksamelle.be 
0492/92.80.90 
 

mailto:Felix@ksamelle.be
mailto:Jennifer@ksamelle.be
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JONGKNAPEN (2009-2010) 

  

Caspar Adriaensens (17 jaar),  
Student Latijn-Wiskunde 

2e jaar leiding (banhoofd) 
Materiaalmeester 

Caspar@ksamelle.be 
0486/98.11.35 
 

Antonio (17 jaar),  
Student Handel 

2e jaar leiding 
Uniformverantwoordelijke 

Antonio@ksamelle.be 
0474/07.09.61 
 

mailto:Caspar@ksamelle.be
mailto:Antonio@ksamelle.be
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Dimitri Stecker (20 jaar),  
 
3e jaar leiding  
Verhuur- en VZW-
verantwoordelijke 

Dimitri@ksamelle.be 
0492/57.18.91 
 

Thomas Dejaeghere (17 jaar),  
Student Latijn-Wiskunde 

2e jaar leiding  
Verhuur- en VZW-
verantwoordelijke 

Thomas@ksamelle.be 
0475/64.66.24 
 

mailto:Dimitri@ksamelle.be
mailto:Thomas@ksamelle.be
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KNAPEN (2007-2008) 

Hanne De Neve (20 jaar),  
Studente bestuurskunde 

5e jaar leiding (bondsleiding) 
EHBO-, gewest-, Facebook- en 
jeugdraadverantwoordelijke 

Hanne@ksamelle.be 
Bondsleiding@ksamelle.be 
0499/40.25.72 
 

Famke Hoffman (19 jaar),  
Studente geneeskunde  

2e jaar leiding (banhoofd) 
EHBO-verantwoordelijke 

Famke@ksamelle.be 
0472/03.11.12 
 

mailto:Hanne@ksamelle.be
mailto:Bondsleiding@ksamelle.be
mailto:Famke@ksamelle.be
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JONGHERNIEUWERS (2005-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lars Van Campe (21 jaar),  
Student elektromechanica-
klimatisering 

5e jaar leiding (banhoofd) 
Penningmeester 

Lars@ksamelle.be 
0483/20.23.26 
 

Elias Van de Vijver (25 jaar),  
Doctoraatsstudent 
leverkankeronderzoek 

3e jaar leiding  
Facebookverantwoordelijke 

Elias@ksamelle.be 
0471/37.33.20 
 

Jaro Demetter (19 jaar),  
Student geschiedenis 

4e jaar leiding (bondsleiding) 
Materiaalmeester, VZW- en 
websiteverantwoordelijke 

Jaro@ksamelle.be 
Bondsleiding@ksamelle.be 
0487/86.08.80 
 

mailto:Lars@ksamelle.be
mailto:Elias@ksamelle.be
mailto:Jaro@ksamelle.be
mailto:Bondsleiding@ksamelle.be
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BONDSLEIDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Hanne De Neve (20 jaar),  
Studente bestuurskunde 

5e jaar leiding (bondsleiding) 
EHBO-, gewest-, Facebook- en 
jeugdraadverantwoordelijke 

Hanne@ksamelle.be 
Bondsleiding@ksamelle.be 
0499/40.25.72 
 

Jaro Demetter (19 jaar),  
Student geschiedenis 

4e jaar leiding (bondsleiding) 
Materiaalmeester, VZW- en 
websiteverantwoordelijke 

Jaro@ksamelle.be 
Bondsleiding@ksamelle.be 
0487/86.08.80 
 

mailto:Hanne@ksamelle.be
mailto:Bondsleiding@ksamelle.be
mailto:Jaro@ksamelle.be
mailto:Bondsleiding@ksamelle.be
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Terugblik 
 

Kamp 

Wat een onvergetelijk kamp hebben we weer achter de rug! 

We hebben er allemaal, stuk voor stuk lang naar uitgekeken 

om op kamp te gaan. De voorbereidingen waar niet zonder 

slag of stoot! Wat met corona? Wat met de bubbels van 50? 

Is het wel mogelijk om op kamp te gaan met meerdere 

bubbels? Is het wel de moeite voor de leden? Gaat het niet te 

veel geforceerd zijn door de regels? Mogen we naar de 

Ardennen? Moeten we nu echt de laatste 3 weken een nieuw 

kampterrein zoeken? Al deze vragen gingen door ons hoofd, 

maar na vele paniekaanvallen hebben we uiteindelijk toch 

een kampterrein gevonden die voldoet aan de 

benodigdheden weliswaar zonder beek maar veel keuze was 

er niet meer. Gelukkig maar, want nu is het kamp op nog een 

normale manier kunnen doorgaan! De leden hebben 

nauwelijks gemerkt dat we in 2 bubbels op kamp waren. 

Maar volgend jaar gaan we toch liever terug naar de 

Ardennen met een rustgevend beekje in the middle of 

nowhere. Hopelijk kunnen we dan ook weer de bubbels 

achterwege laten. Het kamp 2020 gaan we niet zomaar 

vergeten. Het is gedoopt als het coronakamp maar het is een 

kamp waar we alleen maar goede herinneringen aan gaan 

hebben! De leiding was tijdens voorkamp toch even 

verschoten toen er iemand ziek was geworden, het was bang 

afwachten of het kamp kon doorgaan maar gelukkig voor ons 

en voor jullie is alles kunnen doorgaan. Als we het kamp in 1 

woord willen beschrijven dan zou het dit zijn: machtig! De 
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leiding heeft ten volle genoten van het leidinggeven aan onze 

fantastische leden. Ze zijn stuk voor stuk echte toppers! 

Zonder de vele voorbereidingen van de leiding en de koks zou 

het kamp lang zo goed niet kunnen lopen. Het was gewoon 

prachtig om te zien dat we in deze tijden toch nog op 

zomerkamp konden gaan zonder problemen! Bedankt aan 

alles en iedereen! 

Lars 
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Afscheid van … 

Met vele traantjes namen we dit jaar afscheid van een 

fantastische leiding: we willen haar via deze weg nogmaals 

bedanken voor haar inzet! Maar niet getreurd, jullie zullen 

haar vast en zeker af en toe nog eens zien opduiken! Want 

diep in haar hart blijft ze een rasechte KSA’er! 

Djien 

Allerliefste Djienna, 

2,5 jaar geleden kwam je de KSA binnen gevallen. Je had 

vroeger als kleine Jongknaap al een mooie carrière achter de 

rug bij ons dus waren we heel benieuwd om je terug bij ons te 

ontvangen! En inderdaad, we hoefden niet op onze kin te 

kloppen, want jij deed het vanaf de eerste dag supergoed! Je 

maakte al een zalige (k)indruk met jouw hilarische 

persoonlijkheid en innemende lacht. Het doet ons heel veel 

pijn om nu al te moeten zeggen dat je van ons weg gaat. Bijna 

net zoveel pijn als toen jij had op die bewuste BBQ 2 jaar 

geleden. Je groeide uit van een verlegen meisje naar een 

opengebloeide sterke leidster die nieuwe leiding graag onder 

haar vleugels neemt. Jij bent als een mama voor vele leden en 

je wordt dan ook bij elk lid enorm geliefd. Zelfs al krijg je een 

frisbee tegen je lip, toch blijf je elke dag leiding geven met 

een glimlach op jouw gezicht! Lieve Djien, een dikke merci 

voor alles. Voor al die duizenden knuffels, voor al die 

lachbuien, voor al die kinvallen, voor al die nachtelijke 

beektochten, voor al uw uitspraken en voor gewoon jezelf te 

zijn hier! Duizend keer merci! We gaan u enorm hard missen 

maar we wensen je enorm veel geluk toe voor volgend jaar! 

We love you! 
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PS: vergeet vooral niet vroeg te gaan slapen vanavond       

Veel liefs, de leiding 

- xxx- 

En ook Djien heeft een boodschap voor alle leden: 

Hey iedereen! 

Ik heb besloten om na 2,5 jaar leiding te geven om te 

stoppen. Ik wil iemand speciaal bedanken die mij vanaf het 

begin onder haar vleugels heeft genomen. Dat is namelijk 

Hanne. Ik zou nooit geworden zijn wie ik nu ben zonder haar. 

Ook wil ik de rest van de leiding bedanken om mij zo goed op 

te vangen. Maar de belangrijkste mensen die ik moet 

bedanken zijn jullie, de leden, natuurlijk! Ik ga jullie een voor 

een, stuk voor stuk missen. Jullie zullen mij nog veel zien 

rondlopen op  KSA dus geen paniek: jullie zijn nog niet van mij 

af      !  

Ik wens jullie allemaal veel succes in de toekomst en vergeet 

niet: KSA Melle, daar kies je voor! 

Veel liefs, Djien xx
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Nieuwe leiding 

Wij mogen dit jaar maar liefst 6 (soms) nieuwe leiding 

ontvangen in onze leidingsploeg! We zijn heel blij met dit 

supergoede nieuws. Twee Jonghernieuwers, Douwe en Renzo 

maken na een hele tijd in de KSA als lid nu hun intrede als 

leiding. Ze kunnen alvast niet wachten om aan dit nieuwe 

werkjaar te beginnen en staan te popelen om deze nieuwe 

uitdaging aan te gaan! Ook krijgen we hulp van vier oud-

leiding, die een leven zonder KSA duidelijk niet aan konden: 

Elias, Lars, Dimitri en Benjamin! 

Zij kunnen alvast niet meer wachten om (opnieuw) hun 

intrede te maken en wachten vol spanning om zich op de 

eerste vergadering aan jullie voor te stellen. 

Benjamin 

Dag allemaal! Ik ben Benjamin, ben 21 jaar en volg een 

opleiding om oldtimerrestaurator te worden. Sinds mijn 

pampers zit ik al in de KSA en heb dan ook drie jaren met 

plezier leiding gegeven. Nu In die tijd als oud-leiding stond ik 

steeds paraat om erbij te springen als vervanging. Maar ik 

miste het te veel om echt leiding te zijn. Naast KSA heb ik 

behoorlijk wat zaken te doen zoals: werken in de week, 

school in het weekend, hobby’s op vrije dagen en een 

vriendin om mijn tijd mee te besteden! Daarmee dacht ik om 

parttime leiding te geven (om de 2 weken). Ik kijk er alvast 

naar uit om terug leiding te zijn in een toffe groep. Tot in 

september! 
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Renzo 

Hey allemaal! Ik ben Renzo Vercruyssen en ik ben 16 jaar oud. 

Ik studeer Latijn-Wiskunde op het Sint-Franciscusinstituut te 

Melle en mijn naschoolse activiteit is zoals jullie waarschijnlijk 

konden raden KSA! Naast KSA heb ik geen verdere hobby’s. 

Zo kan ik me als leider de volle 100% inzetten! 

Tijdens mijn 3-4 jaar ervaring als lid heb ik er altijd van 

gedroomd om leiding te worden, nu de tijd rijp is, sta ik te 

popelen om mij in de leidingsgroep te smijten en  het beste 

van mezelf te geven als leider om de leden te entertainen. 

Door middel van spel, sport en andere boeiende activiteiten 

hoop ik jullie allemaal snel te leren kennen!  

Laten we ons dit werkjaar amuseren, door ons zal de corona 

even weg zijn uit jullie leven       

Tot zondag! 

Lars 

Hallo iedereen!! Er zijn er al veel die mij kennen maar er zijn 

er ongetwijfeld bij die mij nog nooit gezien hebben dus ik ga 

mijzelf eventjes voorstellen! Ik ben Lars, ik ben 21 jaar en ik 

ben student Elektromechanica-klimatisering. Ik zit al vanaf 

mijn 10 jaar in de KSA, na mijn carrière als lid ben ik leiding 

geworden voor 3 jaar. Na 3 jaar leiding geven had ik 

moeilijkheden met mijn school en met de combinatie van de 

basket was het allemaal een beetje moeilijk voor mij.  Maar 

vanaf dit jaar ben ik terug! Vorig jaar heb ik al leiding gegeven 

op kamp en toen begonnen de kriebels al een beetje. 

Naarmate het kamp vorderde was ik absoluut zeker, ik wil 

terug leiding worden! En hier ben ik dan! Ik heb er alvast 

enorm veel zin in, meer dan ooit, om terug te beginnen met 
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de vergaderingen. Ik sta te popelen om elke zondag paraat te 

staan voor jullie! Laat de eerste vergadering maar komen! 

Tot in september! 

Douwe 

Hey iedereen, ik ben Douwe en 16 jaar oud. Na 8 mooie jaren 

lid te zijn, ben ik er honderd procent klaar voor mijn carrière 

als leiding te beginnen! Ik zal me er dan ook helemaal voor 

geven! Al een tijdje stond mijn besluit vast, want ja, welke 

hobby kan KSA nou overtreffen? Mijn broers, Jaro en Milan, 

staan ook in de leiding en toen ik hoorde hoe positief ze 

daarover waren, wilde ik niets liever dan zelf ook leiding 

worden. Naast KSA volg ik Latijn-Wiskunde in het middelbaar 

op SFI Melle. Voor de rest heb ik geen andere hobby’s. Dit 

jaar geef ik leiding aan de Piepjongknapen en kijk er al naar 

uit om ze elke zondag vol enthousiasme te kunnen 

ontvangen. Tot in september! 

Elias 

Hallo, hallo, hallo, Elias hier. Ik ben geen nieuw gezicht meer 
op KSA want zoals velen onder jullie wel weten heb ik al twee 
jaar leiding gegeven op de KSA. Vorig jaar ben ik er even 
tussenuit geweest, maar dit jaar ben ik er weer helemaal 
terug! Voor wie me nog niet kent stel ik me even voor. Ik ben 
Elias. De leukste leiding van de hele leidingsploeg. Ik ben 25 
jaar en ben bezig met mijn doctoraat waarin ik onderzoek doe 
op leverkanker. Ik heb al een hoopje leidingservaring 
aangezien ik reeds drie jaar leiding heb gegeven in de chiro 
nog voor ik naar de KSA kwam. Er staan dus ondertussen al 5 
leidingsjaren op mijn jeugdbewegings-CV. Buiten KSA zijn mijn 
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grootste passies de koers (Team Ineos-Grenadier for the win) 
en oude koersfietsen verzamelen, herstellen en opbouwen.  
Ik kijk enorm uit naar het KSA jaar dat voor de boeg ligt en 
kan niet wachten om er aan te beginnen. I’m back baby!! 
 

Dimitri 

Hey iedereen, ik ben Dimitri, 20 jaar oud. Ik heb lang leiding 

gegeven bij de KSA maar heb na het ruimtekamp besloten om 

te stoppen met leiding geven zodat ik kon gaan werken. Na 

enkele maanden wist ik al dat ik de KSA véél te hard miste en 

na last-minute ingesprongen te hebben op kamp als leiding 

voor de Jongknapen, was de knoop voor mij definitief 

doorgehakt: ik wilde opnieuw leiding geven!  

Ook al werk ik naast de KSA, ik heb tijd om de twee te 

combineren en kijk er alweer naar uit om op zondag voor 

jullie kaar te staan! 
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In the spotlights 

Afgelopen jaar zou niet hetzelfde zijn 

geweest zonder de vele helpende 

handen en inspanningen van onze 

medewerkers! We maken plaats vrij 

om iedereen uitgebreid te bedanken. 

o Onze VZW die achter de 

schermen heel wat werk verzet 

o Koen om steeds de regelingen in verband met het 

verhuur van onze lokalen op zich te nemen, de VZW 

voor te zitten, en nog zoveel meer! 

o Marcel om elk klusje in heht lokaal meteen aan te 

pakken en te zorgen voor het binnen- en buitenlaten 

van de huurders 

o David voor zijn heerlijke spaghetti-recept en 

ondersteuning en advies op allerlei vlakken 

o Nicole voor het ontwerpen van flyers en folders, de 

urenlange voorbereidingen voor de keuken op kamp 

en de helpende hand waar nodig 

o Ben, papa van Piepjongknaap Arthur, voor de 

fantastische geluidsinstallatie voor onze jaarlijkse 

evenementen! 

o Danny om steeds opnieuw paraat te staan om te 

helpen achter de schermen bij evenementen als 

streekbierenavond en spaghettiavond. Ook om de 

keuken op voorkamp draaiende te houden! 

o Nicole, Lode, Karen, Frederik, Margot, Justien, Thijs, 

Annelies, Danny en Jellien om op kamp de keuken al 

die dagen lang draaiende te houden 
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o Ruben, Jellien, Benjamin, Elias, Dimitri, Thijs, Annelies 

en Emilie, die het beste van zichzelf gaven op 

voorkamp! 

o Ouders van leiding en leden voor hun steun en 

feedback doorheen het hele jaar, dikke merci! 

Iedereen die we hier op schandelijke wijze heel misschien 

zouden vergeten zijn. Onze excuses en toch wel echt 

bedankt!!  
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Werking 

VZW: wat doen ze? Iets voor jou? 

We willen graag van de gelegenheid gebruik maken om onze 

VZW eens in de spotlights te zetten! Onze VZW is een 

onmisbaar gegeven voor onze jeugdbeweging. Zij staan ons 

bij met raad en daad en ondersteunen onze werking op 

verscheidene vlakken, gaande van het opknappen van het 

lokaal tot de aankoop van nieuwe tenten en andere 

investeringen. 

Bij deze doen we ook een oproep aan alle ouders die 

interesse hebben om zich bij onze VZW te voegen! Heeft u 

leuke ideeën of suggesties om de werking van onze 

jeugdbeweging te verbeteren? Of heeft u interesse in een 

nauwere samenwerking met leiding en oud-leiding? Aarzel 

dan niet en stuur gerust een mailtje naar VZW-voorzitter 

Koen Saerens (koen@ksamelle.be) of naar de bondsleiding 

via bondsleiding@ksamelle.be! 

 

Oudervergadering 

Net zoals vorig jaar willen we dit jaar opnieuw heel graag 

oudervergaderingen organiseren! Het doel van deze 

bijeenkomst is om te weten wat er leeft bij de ouders, met 

welke vragen u zit en welke opmerkingen of suggesties u 

heeft. Bij deze willen we u dan ook warm maken om naar 

deze oudervergaderingen te komen! Wij zijn ervan overtuigd 

dat die een meerwaarde kunnen zijn voor onze werking. De 

mailto:koen@ksamelle.be
mailto:bondsleiding@ksamelle.be
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oudervergaderingen worden op voorhand aangekondigd via 

Gimme en vinden 1 keer per trimester plaats, telkens op 

zondag om 17u in onze lokalen. De eerste oudervergadering 

van dit jaar vindt plaats op zondag 8 november, mits de 

maatregelen dat dan toelaten. Voor vragen over de 

oudervergaderingen kan u steeds mailen naar 

bondsleiding@ksamelle.be! Wij hopen alvast op een goede 

samenwerking! Tot dan! 

  

mailto:bondsleiding@ksamelle.be
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In de kijker 

Streekbierenavond  

Zoals we eerder al gecommuniceerd hebben, kunnen we geen 

coronaproof alternatief organiseren voor onze 

streekbierenavond. Daarom hebben we ervoor gekozen om 

dit jaar streekbierpakketten te verkopen. Alle informatie 

hierover komt nog online, dus hou zeker onze online 

platformen in de gaten als je graag je handen legt op een 

heerlijk pakket, vol met heerlijke streekbiertjes, aperitieven 

en non-alcoholische drankjes! 

Week van het Bos 

Naar jaarlijkse 

gewoonte doen we 

weer mee aan de week 

van het bos. Dit houdt 

in dat we op zondag 11 

oktober een bos in de 

buurt opzoeken om er 

een supercool bosspel te spelen! We denken deze keer ook 

weer aan de ouders en organiseren tegelijkertijd een heuse 

boswandeling. 

Meer info volgt via Gimme.  
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Dag van de jeugdbeweging 

Op dag van de jeugdbeweging is het de bedoeling dat jullie 

massaal in KSA-uniform naar school gaan. Dit mag slechts 1 

keer per jaar en dit keer is dat op vrijdag 23 oktober. Niet 

alleen onze KSA, maar alle jeugdbewegingen zullen die dag in 

uniform op straat verschijnen. Show jullie knappe blauwe 

hemden maar! 
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KSA-weekend 

Een van de hoogtepunten van het jaar is toch wel het KSA-

weekend. Dit vindt dit jaar plaats van 5 november t.e.m. 8 

november. Deze 4 dagen vol spel en plezier zijn absoluut niet 

te missen! In oktober vindt er na de activiteit een info-

moment plaats waar jullie alles over dit weekend te horen 

krijgen! Meer info en de inschrijvingen zullen via Gimme 

verlopen. 

 

Verkoop 

Om de kampkas een 

beetje te spijzen gaan we 

op 22 november een hele 

dag van deur tot deur 

verkopen! We spreken 

uizonderlijk af van 10u tot 

13u en van 14u tot 17u. 

We bieden ook de mogelijkheid om jullie kinderen picknick 

mee te geven voor onder de middag, zodat jullie ze niet heen 

en weer moeten voeren wanneer zij een hele dag kunnen 

verkopen. Wat we verkopen blijft nog even geheim maar we 

hopen op jullie talrijke aanwezigheid! 
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Buitenlands kamp 

Om de twee jaar organiseren wij voor de oudste tak een heus 

buitenlands kamp waarbij de leden 10 dagen lang allerlei 

leuke activiteiten doen, van karten tot een hoogteparcours, 

van een boottripje tot chillen aan de zee. Dit kamp komt voor 

hen in de plaats van het gewone jaarlijkse kamp en zal plaats 

vinden in de eerste weken van de maand juli. 

Omdat zo een tripje ook geld kost, zal dit jaar volledig in het 

teken staan van het buitenlands kamp voor de 

Jonghernieuwers. Om de zoveel tijd zal er een 

verkoop/evenement worden georganiseerd om de kampkas 

te spijzen en wij hopen en verwachten dan ook dat jullie (De 

JHN’ers) massaal aanwezig zijn op deze activiteiten, want hoe 

meer geld, hoe meer we kunnen doen!       

Wij hebben er alvast het volste vertrouwen in dat jullie dat 

goed gaan doen, en dat we begin juli met een hele agenda vol 

wijze activiteiten, heerlijke maaltijden en chille dagen kunnen 

overvliegen naar onze geheime bestemming! 

Hieronder alvast wat sfeerbeelden van de afgelopen kampen 

om jullie motivatie wat op te krikken!! 

Groetjes van de JHN-leiding 
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KSA Online 

Website 

Alle info over KSA Melle staat uiteraard ook online. Je vindt 

alle informatie omtrent onze werking, maar ook de laatste 

nieuwtjes en recentste foto’s op de enige echt site van KSA 

Melle: www.ksamelle.be 

Facebook 

Alle foto’s, filmpjes en andere interessante updates kan je 

ook vinden op onze Facebook-pagina. Surf naar 

www.facebook.be/ksamelle en word een volg onze pagina. 

Gimme 

De nieuwsbrieven verschijnen zoals vorig jaar op Gimme 

(www.gimme.eu). Indien u nog niet geregistreerd bent, vraag 

dan gerust uitleg aan de leiding. 

Instagram 

Ook hebben we sinds kort een eigen Instagram-pagina 

waarop om de zoveel tijd leuke foto’s en filmpjes verschijnen 

om de tijd te doden. Surf naar 

www.instagram.com/ksarantainemelle en volg ons! 

  

http://www.ksamelle.be/
http://www.facebook.be/ksamelle
http://www.gimme.eu/
http://www.instagram.com/ksarantainemelle
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Programma 
SLOEBERS 

Hallo sloebers! 

Het nieuwe ksa-jaar is in aantocht met 

de leukste activiteiten gepland. Dit jaar 

hebben jullie leiding van een 

legendarisch quartet : 

reus Oscar, baardman Benjamin, 

krullebol Milan en rekruut Renzo. 

De leiding kijkt alvast uit naar een 

superjaar vol met plezier en veel 

ambiance! 

Vele groetjes en een dikke high-five van 

jullie liefste en stoerste leiding. 
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Zondag 20/9: Kennismaking 

Op deze allereerste vergadering van het jaar gaan we aan 

elkaar voorstellen wie we zijn, wat we doen, welk huisdier we 

hebben, … Wees gerust, we zullen de vragenronde niet teveel 

uitbreiden zodat we ook nog kunnen oefenen op namen aan 

de hand van spelletjes op de KSA! 

PS: omwille van de coronamaatregelen kunnen we dit 

jaar geen diavoorstelling organiseren. De foto’s worden 

online met jullie gedeeld. 

Zondag 27/9: back to the future 

Kijk maar nog eens goed naar 

de kalender want vandaag 

gaan we terug naar de 

toekomst!! Maar hoe gaan 

we dat nu in hemelsnaam 

doen? Nog nooit is het 

iemand gelukt...             We kunnen misschien wel 

geschiedenis schrijven!! 

 

 Zondag 4/10: werelddierendag 

Vandaag is het werelddierendag en dat zullen we vieren! 

Maar wat is er nu leuker dan je huisdier verwennen op 

werelddierendag? Wij weten het: zelf een dier zijn!!! 

PS: doe zeker kledij aan die heeeel vuil mag worden       
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Zondag 11/10: week van het bos 

In de week van het bos 

gaan we zondag 11/10 

naar een bos met heel de 

KSA. Dan bouwen we 

kampen, lopen, springen, 

verzamelen, en spelen we 

in het bos. 

PS: omwille van de coronamaatregelen weten we nog 

steeds niet in hoeverre we deze dag zullen kunnen 

organiseren. Meer informatie volgt nog op Gimme 

Zondag 18/10:openlucht: 

Vandaag gaan we nog eens 

oefenen op ons knopen. Het is 

belangrijk dat we de knopen zeer 

goed kennen als we op kamp 

gaan. Knopen zijn niet alleen 

goed voor jullie 

overlevingstechnieken, ook 

kunnen jullie er op kamp een 

schildje mee verdienen. 

Zeeeeeeeker komen is de 

boodschap!  
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Zondag 25/10: talentenjacht, verrassingsvergadering 

Het is zeer speciale dag 

vandaag want we hebben 

maar liefst TWEE 

vergaderingen tegelijk. Dit zal 

je waarschijnlijk maar 1 keer 

meemaken in je leven aangezien er geen leukere leiding dan 

wij bestaan ;)  Denk maar alvast na over hoe je indruk kan 

maken op de jury tijdens de talentenjacht. 

Zondag 1/11: geen vergadering 

Nouwww, vandaag hebben we geen vergadering :’(( Komt 

vast door die stinkende bondsleiding, GRRRR!! Daarnaast zijn 

wij druk bezig met het voorbereiden van jullie weekend. 

Bereid jullie al maar voor op een superdupertopfantastisch 

weekend! 

5/11-8/11: weekend 

HET IS WEER ZOVER!!! Aangezien het een jaarlijkse traditie is, 

vertrekken we hopelijk ook dit jaar weer op weekend. Met 

situatie COVID-19 kunnen we nog niks beloven maar we 

kunnen wel elke dag bidden tot de machtige goden (a.k.a. de 

sloeberleiding), Shanaia en heel misschien ook tot de andere 

miezerige goden (a.k.a. alle andere leiding). Maatregelen en 

informatie volgen op Gimm-e. 
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Zondag 15/11: schoenvergadering 

We zijn terug van weekend en vliegen 

er direct terug in met superleuke 

vergaderingen. Als eerste vergadering 

na het weekend hebben we de 

schoenvergadering. Zorg dus maar 

dat je zeker je slippers of sandalen 

niet per ongeluk aandoet!   

Zondag 22/11: verkoop 

Hier zijn we dan, de eerste verkoop van het jaar. Haal jullie 

puppy-oogjes maar boven terwijl we samen op stap gaan 

door Melle om te verkopen. We hopen dat jullie er allemaal 

zullen zijn! 

PS: jullie worden verwacht van 10u tot 13u en dan van 14u tot 

17u. Jullie kunnen ’s middags een lunchbox meenemen om 

samen met de leiding te eten op de KSA 

Vrijdag 27/11 vrijdagavondfilm!  want  29/11 is er 

geen vergadering 

Wie weet welke spannende film 

we deze keer gaan zien, of is het 

een komedie over de grappigste 

komiek? Misschien is het wel een 

super leerrijke documentaire. Je 

zult er zelf achter moeten komen 

door te komen kijken met ons. 

We verwachten jullie allemaal hier :) 
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Zondag 6/12: Sinterklaas 

Oooouuuh zo spannend, onze Sint komt ook dit jaar weer 

naar België. Hopelijk is iedereen zeer flink geweest en zijn alle 

schoentjes gevuld van top tot teen. Tijdens de vergadering 

zullen we misschien de Sint en zijn Pieten tegenkomen. Wij 

kijken er al naar uit!  

Zondag 13/12: kerstfeestje 

Het begin van de 

Kerstvakantie, hoe gaan 

we dat vieren? Met een 

super cool KSA feestje 

natuurlijk! We gaan eens 

al die stress van school 

wegwerken door een top 

feestje te vieren met al 

jullie vriendjes en vriendinnetjes van de KSA (en natuurlijk de 

top leiding niet vergeten). Breng allemaal jullie best dance-

moves mee en dan maken we er een  top dag van!  

PS: breng allemaal een cadeautje mee met een 

maximumwaarde van €5. 

Zondag 20/12: geen vergadering 

Jammer dat we weer geen spelletjes kunnen spelen op de 

KSA. Hopelijk zitten jullie lekker warm thuis dus geniet van 

jullie vrije zondag! 
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Zondag 27/12 geen vergadering 

Boeeeeee, weer geen vergadering :’((( Gelukkig is het net 

Kerstmis geweest en kunnen we allemaal spelen met ons 

nieuw speelgoed :))) Fijne Kerst en gelukkig Nieuwjaar 

allemaal!! We hopen jullie allemaal terug te zien na de 

kerstvakantie in 2021!! 

Zondag 3/12 geen vergadering 

Ook deze laatste keer geen vergadering, but hang in there, we 

komen bijna terug!! 

  



45 
 

Woooooooow, het eerste 
fantastische trimester vloog 

voorbij! 

Maar geen geween want het 
volgende trimester op 10 januari 
komt er in ogenblik aan met de 

nieuwste beste coolste 
activiteiten op KSA Melle. 

Wij wensen jullie een superleuke 
kerstvakantie toe en fijne 

feestdagen! 

Groetjes van jullie allerstoerste 
leiding Renzo, Oscar, Benjamin 

en Milan.  
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PIEPJONGKNAPEN 

Hellowww allerliefste 

piepjongknaapjes! 

Het is zover! Joepiejajeeeeeej het 

nieuwe KSA-jaar is aangebroken! 

Er staat jullie een semester vol 

vriendschap, plezier, avontuur en 

Disneyverhalen te wachten!       

Zijn jullie er klaar voor? 

Wij, de superduper mega coole leiding, 

alleszins wel! 

Haal dus jullie blauwe hemdje maar 

uit de kast want we staan te popelen 

om jullie 20 september met open 

armen te ontvangen! 

Veeeeel lieve groetjes en dikke 

knuffels xxx 

Jennifer, Felix, Douwe en Pauline 
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Zondag 20 september: KENNISMAKING 
De eerste vergadering 
van het KSA-jaar: daar 
horen natuurlijk 
kennismakingspelletjes 
bij!  
Vandaag helpt Alice jullie 
doorheen de wondere 
wereld van 
kennismakingen.  
Zij heeft immers al veel ervaring opgedaan in 
Wonderland!  
De leiding kijkt er alvast heel hard naar uit om jullie te 
leren kennen! :)  

PS: omwille van de coronamaatregelen kunnen we dit 

jaar geen diavoorstelling organiseren. De foto’s worden 

online met jullie gedeeld. 

 

Zondag 27 september: DE KLEINE ZEEMEERMIN 
Deze week dompelen we jullie 
onder in de wereld van de 
kleine zeemeermin! Bereid 
jullie maar voor op stoere 
waterspelletjes en een heus 
waterballonnengevecht.  

The game is on! 😉  
Als je zelf thuis nog waterpistooltjes hebt liggen, mag je 
deze gerust meenemen.  
Wij kijken er alvast naar uit!  
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Zondag 4 oktober: DOOP 
Joepie!! Doop! Remy helpt jullie 
vandaag met hoe jullie het best 
met bepaalde etenswaren moeten 
omgaan. Hij is dan ook een 
fantastische chef-kok hehehe! 
De leiding is er klaar voor. Jullie 
ook?  
 

Zondag 11 oktober: WEEK VAN HET BOS 
OHNEEE! Fiona is zoek…  
Shrek heeft al het hele bos afgezocht 
maar Fiona is nergens te bespeuren.  
Aangezien het bos zo groot is, heeft hij 
de hulp nodig van de piepjongknapen 
zodat Fiona en Shrek snel terug bij 
elkaar kunnen zijn.  
Zijn jullie bereid om Shrek te helpen 

zoeken?  
Haal alvast jullie speurneuzen boven!  
 

PS: omwille van de coronamaatregelen weten we nog 

steeds niet in hoeverre we deze dag zullen kunnen 

organiseren. Meer informatie volgt nog op Gimme 
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Zondag 18 oktober: OPENLUCHTVERGADERING 
Net als Tarzan, hebben 
jullie, de immer stoere 
piepjongknapen, de nodige 
skills nodig om te kunnen 
overleven in de wildernis!  
We oefenen vandaag onze 
knopen nog eens!  
Deze keer wordt jullie leiding bijgestaan door Tarzan.  
Samen zullen we jullie zo goed mogelijk proberen helpen 
met jullie knooptechnieken! 
 

Zondag 25 oktober: FROZEN 
Laat het los, laat het gaan! 
Misschien heeft onze vriend 
Olaf dat iets te serieus 
genomen…  
Hij heeft zijn neus losgelaten 

maar is hem nu ook kwijt!  

Aangezien Elsa en Anna op 

vakantie zijn, weet hij niet bij wie hij hulp moet zoeken.  

Gelukkig staan de heldhaftige piepjongknapen klaar om 

hem te helpen zijn neus terug te vinden! 

 

Zondag 1 november: GEEN 
VERGADERING 
Het is Allerheiligen vandaag, dus 
jammer genoeg geen vergadering.  
Jullie leiding gebruikt deze tijd 
alvast om een fantastisch 
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weekend voor jullie voor te bereiden.  
Geniet zeker van dit extra dagje rust, zodat jullie er op 
het weekend volop tegenaan kunnen!  

 

Donderdag 5 tot en met zondag 8 november: WEEKEND 
Woehoewwww! Het is weer zover, we gaan op 
weekend! Enkele dagen genieten van toffe spelletjes, 
lekker eten en het geweldige gezelschap van jullie 
leiding natuurlijk. Meer info hierover volgt later nog! 
 
Zondag 15 november: VAIANA 
OH OWWW! Vaiana had een 
toffe dag aan het strand 
gepland…… tot ze ontdekte dat 
de zee helemaal bevroren is!  
Wat moet ze nu doen?  
Ze zou zeer graag een duik in 
het water nemen maar door 
de barre temperaturen is dat 
onmogelijk.  
Kunnen jullie haar helpen met 
het ontdooien van de zee zodat ze lekker kan spetteren 
in het water? 
 
Zondag 22 november: VERKOOP 
Vandaag is de dag dat wij van deur tot deur snoepjes 
gaan verkopen in onze buurt om geld in te zamelen voor 
ons zomerkamp. Wij, piepjongknapen nemen daarom 
onze liefste glimlach en onze beste verkooptrucs mee!  
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PS: Deze vergadering gaat door van 10u tot 13u en 14u tot 
17u. Vergeet dus zeker je boterhammetjes voor ’s middags 
niet mee te nemen! 
 

Zaterdag 28 november: ASSEPOESTER 
Jezusmina! Paniek! 
Assepoester moet om 21u op 
een zeer chique bal zijn maar 
ze heeft een groot probleem… 
Ze heeft niets om aan te doen. 

      
Hoe zal ze ooit haar 
droomprins kunnen verleiden?!  
Ze heeft duidelijk de hulp van 

de piepjongknapen nodig om haar uit de nood te 
redden!  
 
PS: Deze vergadering gaat door op zaterdagavond van 18u 
tot 21u! 

 
Zondag 6 december: SINTERKLAAS 
Hij komt, hij komt, de lieve goede 
Sint!  
Ja jullie horen dat goed, vandaag 
komt Sinterklaas naar de lokalen 
van KSA Melle!  
Wees dus maar voorbereid op 
allerlei lekkers, maar als je niet 
flink bent geweest zal het eerder 
de zak worden… SPANNEND!!  
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Zondag 13 december: KERSTFEESTJE 
De kerstdagen komen eraan, de tijd van het jaar waar 
we allen naar uitkijken!  
En ook op KSA gaan we dat uitbundig vieren.  
We gaan het eerste trimester met een topper afsluiten.  
De leiding heeft er heel veel zin in en we hopen de 
piepjongknapen ook.  
We verwachten dan ook een massale opkomst van onze 
stoerste helden! Tot dan! 
  
PS: Vergeet niet om een klein cadeautje ter waarde van 
maximum €5 mee te nemen! 

 

Zondag 20 december: GEEN VERGADERING 
JOEPIEEE!! Kerstvakantie!  
We zullen jullie echter moeten teleurstellen want deze 
week is er geen vergadering.  
We wensen jullie een superleuke vakantie toe!  
Wij denken tussen ons zwaar studeerwerk alvast met 
veel plezier aan jullie en aan onze toekomstige 
avonturen! 
Vrolijk kerstfeest! 
 

Zondag 27 december: GEEN 
VERGADERING 
Jeetje! Ook deze week is er 

geen vergadering! ☹  
Wij missen jullie elke dag een 
beetje meer maar moeten 
jammer genoeg nog eventjes 
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zwoegen om de examens tot een goed eind te brengen. 
 

Wij wensen jullie een geweldig 2021! Gelukkig 
nieuwjaar!  
 

Zondag 3 januari: GEEN VERGADERING 
We missen jullie superhard! Maaaaarrrr, niet getreurd! 
Volgende week staan we alweer met veel enthousiasme 
voor jullie klaar! Hopelijk zijn jullie goed uitgerust van de 
vakantie en kunnen we er met veel energie invliegen. 
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Amai! Het eerste trimester is alweer 

voorbijgevlogen! 

 

Wij hopen dat 

jullie een 

geweldige tijd 

hebben beleefd.  

Wij hebben er 

alvast enorm van 

genoten!  

We kijken er dan ook naar uit om er 

dubbel zo hard in te vliegen volgend 

trimester met nog wijzere spelletjes 

en nog coolere avonturen! 

See you soon! 

Veel liefs schatties!  

Groetjes van jullie extreem 

fantastische leiding 

Jennifer, Felix, Douwe en Pauline 
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Hey beestjes, 

Hier zijn we dan weer!! Hebben jullie ons 

gemist? Wij jullie alleszins wel hoor! Wij 

zijn klaar voor een nieuw jaar vol KSA-

plezier!  

We hebben weer gigantisch veel toffe 

activiteiten bedacht om jullie zondagen te 

vullen met pure fun ;)! Hebben jullie zin 

in extreme activiteiten vol spanning en 

avontuur en extreem leuke leiding? Dan 

hopen wij jullie elke zondag talrijk 

aanwezig te zien, in uniform natuurlijk! 

Tot op KSA!!! 

Vele vuistjes en ellebogen jullie 

onweerstaanbaar knappe leiding! 

Caspar, Thomas, Antonio en Dimitri  
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Zondag 20 september: Pikachu-vergadering 

Hey kleine 

trainers, 

Welkom in 

de wereld 

van de 

Pokémons. 

Ash heeft 

hulp nodig 

en hij 

dacht dat de jongknapen wel stoer genoeg waren om deze 

uitdaging aan te gaan! Maar zijn jullie dat wel? Als leiding 

betwijfelen we dit ten zeerste dus moeten jullie eerst bij 

ervaren trainers op proef komen! Willen jullie jullie mede-

pokémonvangers leren kennen? Dan is komen de boodschap! 

Tot dan! 

PS: omwille van de coronamaatregelen kunnen we dit 

jaar geen diavoorstelling organiseren. De foto’s worden 

online met jullie gedeeld. 
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Zondag 27 september: Squirtle-vergadering 

Ik hoop dat jullie ondertussen 

elkaar van kop tot teen kennen 

want jullie zullen het nodig 

hebben vandaag. Want we 

maken kennis met de 

waterpokémon Squirtle! Jaja 

je kan het al raden, droog 

blijven zal niet lukken vandaag! 

Doe maar kleren aan die nat mogen 

worden en kom allemaal naar KSA 

want vandaag moeten jullie Squirtle 

proberen te vangen! We zien jullie op 

KSA! 

Zondag 4 oktober: Muk-vergadering (Doop) 

Wel, wel, wel, volgens mij weten jullie al wat er gaat 

gebeuren. Vandaag is pokémon Muk aan de 

beurt, de smerigste pokémon van ze 

allemaal! Zijn jullie klaar voor een lekkere 

modderdouche of een lekker 

brouwsel van kampresten, 

moehahaha! Je mag er zeker 

van zijn dat niemand 

gespaard wordt, het wordt de beste doop 

van de eeuw! We verwachten iedereen op KSA want deze 

vergadering mag je niet missen!  

PS: Doe jullie vuilste kleren aan! 
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Zondag 11 oktober: Sudowoodo-vergadering (Week van het 

bos) 

Yess het is weer tijd voor in het bos te spelen.  

Vandaag gaan je door wind en weer om jullie even goed als 

sudowoodo te kunnen camoufleren. Vergeet niet jullie 

laarzen mee te nemen en een regenjasje want in het bos van 

sudowoodo kan het soms regenen.  

PS: omwille van de coronamaatregelen weten we nog 

steeds niet in hoeverre we deze dag zullen kunnen 

organiseren. Meer informatie volgt nog op Gimme 

Zondag 18 oktober: Machamp-vergadering 

Woehaa, durven jullie wel eens de armen uit de mouwen 

steken? Wij alleszins wel! Vandaag gaan we de wondere 

wereld van Machamp ontdekken ook wel bekend als 

openluchtvergadering. Wees allen aanwezig want vandaag 

leren we jullie hoe jullie tenten moeten opzetten of hoe je 

een supergrote sjorconstructie maakt! Met deze skills kan je 

een schildje verdienen op kamp ;). Be there or be square! 
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Zondag 25 oktober: Eevee-vergadering 

Vandaag is het eevee-vergadering, vandaag gaan jullie 

eevee helpen om hem te 

evolueren.  

Eevee voelt hem triest omdat hij 

niet sterk genoeg is, jullie moeten 

hem helpen om hem terug blij te 

maken. En eevee gaat jullie leren om 

met elkaar samen te werken naar een 

mooi resultaat.  

Zondag 1 november: geen vergadering 

Hey kids, met spijt in het hart moeten we melden dat 

vandaag pokémonwereld geen hulp nodig heeft. We zijn zelf 

heel verdrietig en kunnen vandaag geen leiding meer geven. 

We weten dat het heel sip is maar we zien jullie wel nog eens 

terug! Byeee 

Donderdag 5 tot zondag 8 november: Weekend  

Joepie, het is weer zover! Een heel 

weekend KSA, hoe leuk is dat? We 

gaan nog niet verklappen wat we 

gaan doen maar wat we wel al 

kunnen zeggen is dat het heeeel leuk 

gaat worden. Wij kijken er al heel 

hard naar uit. Meer info volgt op 

gimm-e. 

Zondag 15 november: Professor Oak-vergadering 
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Beste leden, professor Oak heeft een groot probleem. Hij 

vindt de starter Pokémons niet terug om aan de nieuwe 

trainers te geven.  

Dus wij zullen ons moeten opofferen om professor Oak te 

helpen en de nieuwe trainers een starter pokémon te geven.  

Succes pokémon fanaten! 

Zondag 22 november: Ditto-vergadering/verkoop 

Ditto wil graag evolueren maar het probleem is dat hij geld 

nodig heeft want hij heeft evolutie poeder nodig en dit 

kunnen we alleen aan hem geven als we genoeg geld hebben  

Dus ditto verwacht jullie steun 

Zaterdag 28 en zondag 29 november: Snorlax-vergadering 

Nou wie heeft er zin in een awesome, megacool, 

gewoonweg fantastisch en buitengewoon 

wijs slaapfeestje? Wel Snorlax de 

pokémon van vandaag alleszins wel 

hoor! De leiding heeft een 

superduper leuke activiteit gepland 

voor jullie zodat jullie deze slaperige 

pokémon beter kunnen leren 

kennen! WIE HET BESTE VERKLEED IS 

KRIJGT EEN VERASSING!  

PS: voor deze vergadering volgt nog een bericht via gimm-e 
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Zondag 6 december: Sinterklaas 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer 

aan! Hopelijk zijn jullie een beetje braaf 

geweest want anders zal zwarte piet jullie 

in de zak moeten steken en meenemen.   

Zondag 13 december: Delibird-

vergadering (kerstfeestje) 

Het is tijd voor wat 

kerstsfeer en wat 

Christmas spirit. Het is 

tijd voor een 

kerstfeestje! Neem 

allemaal maar een 

cadeautje mee van 

max 5 euro, hopelijk hebben we een grote stapel cadeautjes 

onder de kerstboom! Wij kijken er alvast naar uit!  

Zondag 20 december: geen vergadering 

Helaas pindakaas, vandaag is er geen vergadering. 

Zondag 27 december: geen vergadering 

Helaas 2de keer pindakaas. Ook vandaag is er geen 

vergadering. Een traantje laten is zeker toegestaan! 

Zondag 3 januari: geen vergadering 

Helaas 3de (en laatste?) keer pindakaas. Weeral moeten wij 

jullie meedelen dat er geen vergadering is. Nu is zelfs eens 

wenen toegelaten! 
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Nou dat was het dan weer. 

Met pijn in het hart moeten wij jullie melden 

dat het eerste trimester er al weer opzit …  

We weten dat dit verschrikkelijk nieuws is en 

we hopen dat jullie die weken zonder ons 

overleven. 

Maar er is een lichtpuntje in deze duisternis, 

namelijk *tromgeroffel*, in Januari komen we 

terug met een heleboel spannende activiteiten. 

Wij kunnen alvast niet wachten om jullie lieve 

gezichtjes terug te zien! 

Veel liefs, 

Caspar, Thomas, Antonio en Dimitri 
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KNAPEN 

Dag liefste Knaapjes! 
 

Hopelijk zijn jullie klaar voor het nieuwe 
jaar, want deze keer krijgen jullie leiding van 
het beste duo der KSA’s: Hanne en Famke!! 

Wij hebben superveel zin om jullie elke 
zondag te ontvangen met te gekke spelen 

en activiteiten.  
Voor de krabbels hebben we voor elke 

zondag een liedje gekozen dat jullie al in de 
sfeer zal brengen, luister deze dus zeker 

enkele keren voor je naar KSA vertrekt      . 
We verwachten dat je de liedjes luidkeels 

kan meebrullen! 

 

Heel vele groetjes, 

Hanne en Famke 
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Zondag 20 september: Kennismakingsvergadering  

Jeeejj, de eerste vergadering is eindelijk aangebroken na al 

die maanden zonder KSA, jullie hebben iedereen vast heel 

hard gemist en zijn misschien stiekem een paar namen 

vergeten. Daarom beginnen we met een beetje 

kennismaking. Voor zij die al zitten te zuchten om 3u lang 

telefoontje te spelen mogen op hun twee oren slapen. Wees 

maar zeker dat we er een spannende, originele toets aan 

zullen geven! 

Hello – Adele 

https://www.youtube.com/watch?v=YQHsXMglC9A 

PS: omwille van de coronamaatregelen kunnen we dit 

jaar geen diavoorstelling organiseren. De foto’s worden 

online met jullie gedeeld. 

Zondag 27 september: Quizzzzzzz 

Als leiding van de Knapen 

moeten wij erop toezien dat de 

kennis van onze leden niet 

afneemt! Daarom zullen jullie 

deze vergadering getest worden 

op jullie intellect. Bereid jullie 

maar voor, de jury zal niet mild 

zijn! En met de nog geheime 

twist zullen jullie nog harder op 

de proef gesteld worden… 

De kleine einsteins - 

https://www.youtube.com/watch?v=7eL1Bfv8Y9k  

https://www.youtube.com/watch?v=YQHsXMglC9A
https://www.youtube.com/watch?v=7eL1Bfv8Y9k
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Zondag 4 oktober: Doop 

De dag is aangebroken, 

jullie worden gedoopt! 

En dit niet enkel met 

wat wijwater, houd je 

klaar om weer lekker 

vies, vettig, vuil en 

stinkend te worden. 

Ook deze week is er 

geen sprake van 

mildheid!  

Natuurlijk kan iedereen ook eens proberen de leiding terug te 

pakken, als dat jullie lukt hehehe… 

The circle of life - 

https://www.youtube.com/watch?v=GibiNy4d4gc 

 

Zondag 11 oktober: Week van het bos 

Kom, we zijn ’t bos in. Nee letterlijk, we 

gaan naar het bos deze week! Met een 

superleuk bosspel amuseren we ons de 

hele middag tussen de bomen, struiken 

en hopelijk niet te veel teken! Trek dus 

maar jullie bottines en lange broek aan 

zodat je je beste beentje voor kan 

zetten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GibiNy4d4gc
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Kabouter Plop – Hopsa 

https://www.youtube.com/watch?v=bDcL0qzuyYs 

PS: omwille van de coronamaatregelen weten we nog 

steeds niet in hoeverre we deze dag zullen kunnen 

organiseren. Meer informatie volgt nog op Gimme 

Zondag 18 oktober: Teambuilding vergadering  

Tijd om te werken aan 

de teamspirit! Deze 

week doen we aan 

team building, jullie 

zullen moeten 

samenwerken om de 

doelen te bereiken. 

Breng dus jullie beste kwaliteiten maar samen, en laat de 

slechte thuis      . Zal het jullie lukken alle krachten te 

bundelen om de opdrachten tot een goed einde te brengen? 

Dat zullen we zondag zien! 

We’re all in this together - 

https://www.youtube.com/watch?v=DykVJl6wr_4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bDcL0qzuyYs
https://www.youtube.com/watch?v=DykVJl6wr_4
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Zondag 25 oktober: 

Openluchtvergadering  

Kunnen jullie jullie knopen nog? En 

hebben jullie ooit al een tent 

opgezet? Het wordt tijd dat die skills 

geperfectioneerd worden. Deze week 

is het dan ook openluchtvergadering. 

Warm jullie vingers maar al op en 

zorg dat je goed wakker bent, zodat alles vlot verloopt! 

 

Bob De Bouwer - 

https://www.youtube.com/watch?v=AIykgVdS_hQ 

Zondag 1 november: Geen vergadering  

Voor deze week hebben we 

droevig nieuws, er is geen 

vergadering :’( . Maar het is 

een weekje vakantie, dus dat 

maakt het hopelijk wat 

minder erg! Het gemis gaat 

heel groot zijn, maar het 

geluk nog groter als het 

volgende weekend aanbreekt 

     . 

When I see you again - 

https://www.youtube.com/watch?v=RgKAFK5djSk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AIykgVdS_hQ
https://www.youtube.com/watch?v=RgKAFK5djSk
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5-6-7-8 november: Weekend 

Tijd om op weekend te gaan! Dit wordt zonder twijfel het 

meest memorabele weekend van het jaar, dat kan niet anders 

als Hanne en Famke het in elkaar steken hé      . Verdere 

details gaan we nog niet lossen, maar smeer jullie beentjes al 

maar in voor alle fantastische activiteiten! 

Blinding Lights – Theweeknd - 

https://www.youtube.com/watch?v=4NRXx6U8ABQ 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4NRXx6U8ABQ
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Zondag 15 november: Levenswegvergadering  

Famke en Hanne zijn 

ondertussen al zodanig oud 

geworden dat wij last hebben 

van vele nostalgische gevoelens. 

Daarom hebben wij vandaag 

voor jullie een 

levenswegvergadering  

gepland! We willen jullie graag 

door het levenspad leiden en om 14u stappen jullie terug in 

de huid van een kleine baby. Daarna groeien jullie op en 

eindigen jullie samen in het rusthuis. Zijn jullie benieuwd naar 

jullie verleden en toekomst? Dan moeten jullie vandaag zeker 

van de partij zijn! 

Leef – Andre Hazes - 

https://www.youtube.com/watch?v=2H0yWKdZM8g 

 

Zondag 22 november: Verkoop  

SAY WHAAAAT? Zijn we al zover gekomen 

dat we aan onze jaarlijkse verkoop zijn 

toegekomen? De verkoop staat bekend 

als een alom prachtige dag waarin we 

heerlijke dingen verkopen voor onze 

kampkas te spijzen! Wat we precies zullen 

verkopen, is nog strikt geheim! Maar zorg 

dat jullie talrijk aanwezig zijn zodat we een geweldig kamp 

kunnen beleven volgend jaar! En probeer jullie schattige 

snoetjes nog eens van onder het stof te  

https://www.youtube.com/watch?v=2H0yWKdZM8g


70 
 

halen voor deze dag (als jullie dat nog lukt…). Deze dag gaat 

door van 10u-17u en de mogelijkheid is er om in de middag 

op KSA boterhammen te blijven eten. 

ABBA – money, money, money - 

https://www.youtube.com/watch?v=ETxmCCsMoD0 

 

Zaterdagavond 28 november: Verrassingsvergadering  

Wow, jullie liefste leiding heeft voor jullie een leuke 

verrassingsavond voorzien? Amai, ik denk dat jullie jullie geen 

beter leiding kunnen voorstellen! Als jullie jullie 

nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen, moet je zaterdag 

zeker afkomen! Het belooft een zalige avond te worden vol 

feest met chocomelk en pannenkoeken! #lol #toocoolforyou 

#yolo #besteleidingooit #verrassingenzijnkeicool #laterzzzz  

I’m so excited - 

https://www.youtube.com/watch?v=rQqwG_rQx7A 

 

Vrijdag 4 december: Sinterklaas  

 

We zijn toegekomen aan dé 

hoogdag van het jaar: de lieve 

oude man komt ons weder 

bezoeken op KSA! Deze keer 

moet hij een hele grote zak 

meenemen want er zijn er wel 

een paar onder jullie die een 

https://www.youtube.com/watch?v=ETxmCCsMoD0
https://www.youtube.com/watch?v=rQqwG_rQx7A
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grote kans maken om meegevoerd te worden! Hopelijk zijn 

jullie braaf geweest zodat we kunnen feesten met de goede 

oude man zonder hem boos te maken. Blijf lief en braaf en 

help jullie ouders maar een beetje mee thuis, want wij horen 

alles… 

Sinterklaas Kapoentje - 

https://www.youtube.com/watch?v=9QyllfgRX_A 

Opgepast: deze vergadering zal doorgaan op vrijdagavond 

i.p.v. zondagnamiddag wegens de examens.  

 

Vrijdag 11 december: Kerstfeestje  

OMG! Wij hebben ons vergist… Vorige week 

was helemaal niet de hoogdag maar dit is 

vandaag! De lieve kerstman komt door de 

schoorsteen van KSA gegleden om allemaal 

pakjes neer te leggen voor jullie. Hopelijk zijn 

jullie nog altijd even braaf en niet ontspoord na 

vorige week. Als jullie nog even braaf zijn, 

kunnen we er een keileuk feest van maken! Tot  

dan lieve kinderen!  

 

Urbanus – een bakske vol met stro - 

https://www.youtube.com/watch?v=ratqTcpKFaw 

 

Opgepast: deze vergadering zal doorgaan op vrijdagavond 

i.p.v. zondagnamiddag wegens de examens.  

https://www.youtube.com/watch?v=9QyllfgRX_A
https://www.youtube.com/watch?v=ratqTcpKFaw
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Zondag 20 december: Geen vergadering 

Noooo, deze zondag kan jullie fantastische en zalige 

opperleiding jullie geen leuke zondag beloven… Wij zijn 

helaas enorm hard aan het zwoegen achter onze bureaus om 

goede punten te behalen op onze examens. Wij gaan ook, net 

zoals jullie, elke dag wenen van gemis maar niet getreurd! 

Het lied dat jullie onderaan in de link vinden, kunnen jullie 

elke dag opleggen en luidkeels meezingen zodat jullie toch 

niet helemaal alleen zijn… Tot snel!  

Lonely – Akon - https://www.youtube.com/watch?v=6EEW-

9NDM5k 

 

Zondag 27 december: Geen vergadering  

Excuseer?! Nog eens geen vergadering? Pfff… gelukkig 

hebben jullie wel een leuke vakantie nu en vele kerstfeesten 

waarin jullie jullie buikjes goed kunnen rond eten! Wij zijn nog 

steeds aan het afzien met onze studieboeken waardoor we 

ook deze zondag geen leiding kunnen geven aan jullie knappe 

kopjes  Hopelijk is het gemis toch wat draaglijk en tellen  

 jullie de dagen af tot jullie ons 

terug zien! Toedels!  

 

Fergie – Big girls don’t cry - 

https://www.youtube.com/watch?v=agrXgrAgQ0U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6EEW-9NDM5k
https://www.youtube.com/watch?v=6EEW-9NDM5k
https://www.youtube.com/watch?v=agrXgrAgQ0U
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Zondag 3 januari: Geen vergadering  

Voor de laatste keer moeten wij jullie melden dat het 

opnieuw geen KSA-zondag is vandaag  Wij zijn nog aaaltijd 

aan het studeren en missen jullie elke dag meer en meer… 

Hopelijk hebben jullie een zalig oudjaar gehad en zien we 

elkaar gezond en wel terug in 2021! Heel vele groetjes en tot 

snel!  

Johnny Cash – Hurt - 

https://www.youtube.com/watch?v=8AHCfZTRGiI 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8AHCfZTRGiI
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Hey liefste pubers, 

 

Wat vliegt de tijd… Helaas zit het eerste 

trimester er al op maar het was gelukkig wel 

een trimester vol plezier en toffe activiteiten! 

Wij vonden het alleszins fantastisch om jullie 

te leren kennen en wij kunnen nu al niet 

wachten op het volgende trimester om er 

opnieuw een toptijd van te maken samen! 

We hopen dat jullie na de vakantie weer 

talrijk aanwezig zijn en dat jullie een top 

vakantie hebben! 

 

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! 

Famke en Hanne 
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JONGHERNIEUWERS 

YOLIO! 

Hier spreekt jullie fantastische, stoerste leiding 
ooit en Elias is er ook bij. Wij staan alvast te 

popelen om te beginnen, jullie enthousiasme stijgt 
jullie vast naar het hoofd bij het dolblij 

doorbladeren van deze dolle dope krabbels.  
Haal jullie lieve zonnige gezichtjes maar van achter 

jullie Fortnite webcam om de kas van het 
buitenlands kamp te spijzen.  

Wij verwachten jullie dan ook elke vergadering 
voltallig aanwezig! 

Anders wij weet waar die huis woont van jou. 

YOLIO: Lars, Elias en Jaro 
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Zondag 20 september: Kennismakingsvergadering 

Stel u eens voor dat je nog niemand kent, dan zou het nu 

kennismaking zijn, maar omdat jullie elkaar toch allemaal 

kennen, doen we toch kennismakingsspelletjes.! 

PS: omwille van de coronamaatregelen kunnen we dit 

jaar geen diavoorstelling organiseren. De foto’s worden 

online met jullie gedeeld. 

 

Weekend van 25-27 september: Verkoop -> 

streekbierpakketten 

Te koop: streekbierpakketten, met de hand 

verpakt en verkocht door onze JHN-slaven!  

Meer info volgt! 

 

Zondag 4 oktober: Doop 

Eikes… De mooiste en vuilste 

dag van het hele jaar: de doop! 

De leiding heeft besloten zich 

helemaal te laten gaan, aangezien 

het voor velen onder jullie de 

laatste doop ooit is! Dus trek 

maar jullie vuile kleren aan, en tot dan! 
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PS: Als jullie er niet zijn worden jullie alsnog op een ander 

moment gedoopt! Jullie zullen er niet aan ontsnappen.       

 

Zondag 11 oktober: Week van het bos 

Lopen, spelen, springen, rennen, vliegen, duiken, vallen, 

opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet blijven, we 

kunnen hier niet blijven,  we kunnen hier niet langer blijven 

staan. We zijn onderweg naar het bos (de hele week lang ja), 

we zien jullie daar wel!  

Meer info via Gimm-E! 

PS: omwille van de coronamaatregelen weten we nog 

steeds niet in hoeverre we deze dag zullen kunnen 

organiseren. Meer informatie volgt nog op Gimme 
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Zondag 18 oktober: Openlucht 

Laat de leiding vandaag zien dat 

jullie kunnen sjorren en tenten 

opzetten! Het is aan jullie om in 

teams de mooiste sjorring te maken! 

Haal jullie beste sjortechnieken maar 

boven, want de jury bestaat uit 

ervaren experten! 

 

 

 

Zaterdag & Zondag 24 + 25 oktober: 

Pannenkoekenverkoop 

Aaaaaaaahhhhh paniek! 2 dagen?! 

Meer info volgt!  

 

Zondag 1 november: Geen vergadering 
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Achhhhhh, het is 

feestdag! Drommels, 

deksels, donders, 

duivenkaters, 

bliksems, verdikkie, 

verdorie, verduiveld, 

vervloekt, weergaas, 

verdomd, verdraaid. 

Geen vergadering dus. 

 

Donderdag 5 november t.e.m. 8 november: Weekend 

Rust zal er niet inzitten! Slaapwel liefste leden, doe geen 

ogen 

toe 

zal 

het 

motto 

zijn! 

Weekend staat voor de deur en er staat een paard in de gang, 

mopje het is een koe maar het is wel weekend.  

Meer info via Gimme-E!  
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Zondag 15 november: Verkoop 

Tis weer zover! We gaan terug 

verkopen, jeej….  

Iedereen wordt verwacht want hoe 

meer jullie verkopen, hoe meer 

brandstof in ons vervoersmiddel 

kan en hoe verder we dus kunnen 

gaan op buitenlands kamp! 

Meer info via Gimme-E! 

 

Vrijdag 20 november: Dropping 

Ohhhh dropping! 

Meer info volgt. 
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Zaterdag 28 november: Chocoladeverkoop + Movienight 

Is er iets 

dat je 

liever zou 

willen dan 

met 

chocolade 

op de bank 

naar tv te 

kijken? Wij 

dachten het niet! Awel, vandaag is jullie kans! We gaan 

chocolade verkopen voor ons buitenlands kamp en 

daarachter gaan we de hele avond naar films kijken op KSA! 

 

 

Vrijdag 4 december: Sinterklaas 

Sinterklaas kapoentje, 

gooi wat in mijn 

schoentje, gooi wat in 

mijn laarsje, danku 

sinterklaasje! Jullie zijn 

allemaal stout dus denk 

maar niet dat jullie iets 

krijgen. 

Meer info volgt nog! 
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Vrijdag 11 december Kerstfeestje 

1 laatste keer dit jaar komen we 

nog eens samen om feest te vieren! 

Degene die in een mooie kersttrui 

komen krijgen iets extra! 

Meer info volgt nog! 

 

 

 

 

Zondag 20 

december: Geen 

vergadering 

3, 2, 1 START! 

STOP! Geen 

vergadering 

Zondag 27 

december: Geen 

vergadering 

6, 6, 6, 2 scheetjes 

in een fles, geen vergadering 
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Zondag 3 januari: Geen vergadering 

6 + 1 nachtjes slapen tot de volgende vergadering! Vandaag 

geen vergadering. 
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YOLIO! 

Het eerste semester zit erop!  

Hopelijk hebben jullie zich een 

beetje geamuseerd, kunnen jullie 

elkaars naam onthouden en zit er 

al veel geld in de kas van 

buitenlands kamp. 

Indien jullie ondertussen 

verhuisd zijn weten we jullie 

alsnog te vinden! 

PS: hebben jullie de verborgen 

boodschap gevonden in onze 

krabbels? 

Fijn kerstfeest en gelukkig 

nieuwjaar van jullie 3 beertjes       

                                 Xxx                 beren       
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Contactgegevens leiding 
SLOEBERS 

Benjamin van Wassenhove (banhoofd)               0486/46.92.01 

Renzo Vercruyssen                 0468/34.76.45 

Milan Demetter                  0494/27.72.28 

Oscar van den Boogert                  0485/76.65.74 

PIEPJONGKNAPEN 

Pauline Heirman (Banhoofd)                0471/48.01.94 

Felix Dewagtere                 0477/38.94.14 

Douwe Demetter                 0456/13.96.18 

Jennifer Soetemans                 0492/92.80.90 

JONGKNAPEN 

Caspar Adriaensens (Banhoofd)                0486/98.11.35 

Thomas Dejaeghere                 0475/64.66.24 

Antonio Bet                  0474/07.09.61 

Dimitri Stecker                  0492/57.18.91 

KNAPEN 

Famke Hoffman (Banhoofd)                0472/03.11.12 

Hanne De Neve                  0499/40.25.72 

JONGHERNIEUWERS 

Lars Van Campe (Banhoofd)                0486/20.23.26 

Elias Van de Vijver                 0471/37.33.20 

Jaro Demetter                  0487/86.08.80 

BONDSLEIDING 

Hanne De Neve                  0499/40.25.72 

Jaro Demetter                  0487/86.08.80 

 


