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Uit de mond van de Bondsleiding
Beste
ouders,
sympathisanten,

leden

en

Eerst en vooral willen we jullie
vanwege de hele leidingsploeg
een schitterend 2021 toewensen.
We hopen dat jullie fijne
feestdagen achter de rug hebben
en dat 2021 voor ieder van jullie
gevuld mag zijn met geluk,
plezier, vriendschap en mooie
KSA-momenten!
We kijken terug op een kort maar zalig eerste trimester. Het
deed ons plezier jullie elke zondag zo talrijk te mogen
ontvangen, uitgedost in blauw hemd. Ook voor de online
activiteiten konden we zowel bij de -12 op Facebook als bij de
+12 op Instagram rekenen op een onverstoord enthousiasme.
2020 mag dan voorbij zijn, het KSA-jaar nog lang niet. We
sommen voor jullie even de hoogtepunten van het komende
semester op:
MAART 2021
In het weekend van 20 en 21 maart willen we graag naar
jaarlijkse gewoonte ons jaarlijkse spaghettifestijn organiseren.
Hoe we dit concreet zullen organiseren in het kader van
COVID-19 zullen we tijdig communiceren via Gimme. Een
volwaardig spaghetti-weekend zal er niet inzitten, dus
verwacht je maar aan een knallend alternatief!
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APRIL 2021
Naar jaarlijkse gewoonte willen we opnieuw in april een heuse
uitstap maken met de hele KSA. Wanneer, waarheen en hoe,
zullen nog duidelijk worden gecommuniceerd op Gimme!
JULI 2021
Ook al is het nog veraf, stiekem dromen wij al een beetje van
ons jaarlijkse zomerkamp. Hou 21 tot 30 juli alvast vrij, want
ons kamp is een échte must voor elke KSA’er!
Ook voor de JHN’ers is het al wat vooruitkijken naar een
geweldig buitenlands kamp dat zal doorgaan van 2 tot 12 juli.
Meer info kunnen zij binnenkort van hun leiding verwachten!
Ziezo, wij zijn uitgepraat en staan alvast te trappelen om er
opnieuw in te vliegen, hopelijk jullie ook?
Tot snel,
Hanne en Jaro
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In de kijker?
Spaghettiweekend
Op 20 en 21 maart is
het weer zover: ons
jaarlijkse
spaghettifestijn!
Iedereen is welkom,
dus aarzel zeker niet
om de oma’s en
opa’s, vrienden en
vriendinnen,
buurmannen
en
buurvrouwen warm te maken voor dit evenement. Hoe we het
spaghettiweekend dit jaar concreet zullen organiseren hangt
volledig af van de coronamaatregelen en zal dus pas later
kunnen worden meegedeeld. Een volwaardig weekend zal er
hoogstwaarschijnlijk niet inzitten, dus verwacht je maar al aan
een knallend alternatief!
Wij hopen alvast op een talrijk publiek, tot dan!

Uitstap in april
Naar jaarlijkse gewoonte willen we ook dit jaar opnieuw met al
onze leden een grote uitstap maken vlak voor de paasvakantie.
Traditiegetrouw gaan we altijd naar het pretpark, maar in het
kader van COVID-19 weten we nog niet wanneer of waar
naartoe deze uitstap zal kunnen doorgaan. Alle informatie
volgt nog later op Gimme!
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Gamel
Gamel is een tweejaarlijks
avonturenweekend
voor
alle Knapen van OostVlaanderen, een uitdagende
combinatie
van
openluchtleven, spel en
avontuur. Slapen in tenten,
koken op een vuurtje, een
staptocht met verrassende
tussenstops, massaspelen
en een spelenmarkt … Voor elk wat wils, en je vervelen doe je
zeker niet! Meer info zal worden meegedeeld op Gimme door
de leiding van de Knapen.

Joepie
Om de twee jaar trekt
KSA in april op Joepie!
Zo’n 3.000 jongeren van
14 tot 16 jaar zullen 100
kilometer afleggen in
vier dagen. Hun doel:
samen de eindmeet
halen. Deze staptocht is
een
tweejaarlijkse
traditie voor de Jonghernieuwers van KSA. Vier dagen lang
goochelen met coördinaten, aartsmoeilijke tochttechnieken
oplossen en samen nagenieten op de kampplaats. Joepie zal
dit jaar doorgaan van 13 tot 16 april 2021. Meer info zal nog
worden verzorgd door de leiding van de Jonghernieuwers.
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Klusjesdienst van de Jonghernieuwers
Nu de eerste verkoop voor het buitenlands kamp achter de rug
is, kunnen we eindelijk voelen dat het dichterbij aan het
komen is. De JHN’ers en wijzelf zijn super enthousiast om nog
een tal van activiteiten te organiseren om geld in te zamelen
en stellen daarom graag ons volgende initiatief voor: onze
eigen enige echte KSA Melle klusjesdienst!
De JHN’ers zijn dé geschikte kandidaten voor alle soorten
klusjes: tuinen opnieuw aanleggen, babysitten, achter de bar
staan, bedienen, terrassen afspoelen, auto’s wassen, eten
voorproeven … Als je op jouw to do-lijstje het bos door de
bomen niet meer ziet, laat dan gerust iets weten en de JHN’ers
lossen het met alle plezier – coronaproof uiteraard – op voor
jullie!
Spread the word en vraag rond bij vrienden en familie, want
de Jonghernieuwers slaan geen enkel klusje, groot of klein,
over!
Contacteer ons via deze nummers:
Lars Van Campe (Banhoofd)
Elias Van de Vijver
Jaro Demetter

0486/20.23.26
0471/37.33.20
0487/86.08.80
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Sloebers

Dag sloebers,
Hopelijk hebben jullie veel
kerstcadeaus gekregen en zijn
jullie lang mogen opblijven met
nieuwjaar! de leiding mist jullie
enorm en we kunnen niet meer
wachten om terug te beginnen. laat
de spelletjes maar beginnen in
2021!
Groetjes van jullie stoerste,
liefste, tofste leiding:
Renzo, Milan, Oscar, Benjamin
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Zondag 10/1: Wegomlegging
Oei, er is een obstakel in onze weg gekomen… Toch moeten
we iets verzinnen om het op te lossen.
Samen kunnen we waarschijnlijk wel iets verzinnen want
samen staan we sterk! Jullie superintelligente leiding zal
alvast even denken zodat jullie minder moeite moeten doen!

Zondag 17/1: Peppa Pig
Welkom in de familie van Peppa Pig! Ken je een gezelligere
familie? Neen, inderdaad, bestaat niet! Toch kampt dit gezin
met een groot probleem, dus zullen wij hen helpen met onze
superkracht der KSA.
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Zondag 24/1: Frozen 4
Joepie! Frozen is terug! Maar waar is Frozen 3, 4 en misschien
zelfs 5 ? Dat zullen jullie allemaal te weten komen in deze
ijswereld. Zorg ervoor dat jullie warm genoeg gekleed zijn!

Zondag 31/1: Trollz
Aanschouw de speciale en magische wereld van Trollz waar er
steeds wordt gedanst, gezongen en feest gevierd. De leiding
is zeer benieuwd wat we allemaal gaan kunnen beleven in
deze mooie wereld van Trollz. Tot dan!

Zondag 7/2: GRU!
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Zondag 7/2: Minions!
Dag sloebers, heb al eens naar de maan gekeken? Zo niet,
doet het dan maar nog eens. Het zou namelijk een van de
laatste keren kunnen zijn dat je het kunt aanschouwen. We
gaan proberen voorkomen dat Gru deze mooie maan steelt.

Zondag 14/2: Wilfred de Eekhoorn
We vervolgen ons avontuur in de wonderbaarlijke wereld van
Buurman Mol en Wilfred de Eekhoorn. Vorige keer hadden
we Wilfred gered, We zijn benieuwd welke uitdagen ons nu te
wachten staat, maar met jullie super leuke en sterke leiding
zal dit heus geen probleem worden.
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Zondag 21/2: Henk De Steen
Hulp gezocht! Henk kan niet met zijn vriendjes spelen. Hij kan
nergens naar toe, want hij is een steen. Niemand wil hem
helpen , want hij is een steen. Wij als vriendelijke en trouwe
KSAers gaan onze verdwaalde Steen helpen zijn vrienden te
vinden zodat hij terug kan spelen.

Zondag 28/2: Geen vergadering
Vandaag is het weer wenen geblazen want er is geen KSA
vandaag. De leiding mist jullie zeer hard en kan niet wachten
om jullie snoezige gezichtjes terug te zien. Tot volgende
week!!
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Zondag 7/3: Lion King
Welkom in het dierenrijk!!! Zijn jullie klaar voor een
fantastisch, spetterend, leuk avontuur met Timon en Pumba?
Kom dan zeker. Tip: doe kleren aan die vuil mogen worden en
bekijk de film nog eens.
“Hakuna-Ma-KSA”

Zondag 14/3: Sloebervergadering
Vandaag hebben we een vergadering speciaal voor jullie!! Oh
wacht… is dat niet altijd zo?
Ja, maar vandaag is het een extra speciale dag!! Er zal een
zeer leuke verrassing volgen voor diegenen die komen! Come
and find out!
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Zaterdag & zondag 20/3 – 21/3: Spaghettiweekend
Dit weekend kunnen we ons buikje weer lekker rond eten
metttt SPAGHETTIIII!!!! Zeker komen want het zal (zoals
gewoonlijk) weer een gigantisch lekker eetfestijn zijn.

Zondag 28/3: Paula De Koe
Ja, Paula is een koe! Ze zegt niet enkel “BOEEEE”! Ze zegt ook
nog KOM NAAR KSA! En bereid je voor op een groot avontuur
op de boerderij van Paula de koe en boer Oetker. Samen gaan
we op zoek naar het geheime recept van Paula de koe en haar
pudding!
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Zondag 4/4: Uitstap
Vandaag gaan we naar jaarlijkse traditie op uitstap!! Iets
anders dan normaal maar dat houdt ons niet tegen om er
voor jullie een prachtige leuke dag van te maken, Meer info
over de bestemming en datum zal verder volgen op Gimm-e!

Zondag 11/4: Geen vergadering
Ooh zo jammer, vandaag is er geen vergadering… We
snappen dat jullie ons heel hard missen maar niet getreurd,
we komen sowieso terug.

Zondag 18/4: Geen vergadering
Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
Nee, dat is het niet! Het is … helaas geen
KSA vandaag :’(
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Het is weer zo ver… Alweer een trimester
achter de rug, wat gaat het toch snel weer.
Maar je weet wat ze zeggen, de tijd vliegt
als je plezier hebt. Als we terugblikken
naar wat we allemaal hebben gedaan dit
trimester lijkt het ons toch wel dat we ons
rot geamuseerd hebben. Maar er zijn nog
zoveel dingen die we willen doen met de
beste tak op de KSA. Gelukkig hebben we
daar nog wat tijd voor in het volgende
trimester! We wensen jullie een fijne
paasvakantie en dat we maar snel weer lol
kunnen trappen op de vergaderingen!

Groetjes van jullie coolste, beste,
plezantste leiding: Renzo, Milan, Benjamin
en Oscar
16

Piepjongknapen
Hey lieverds!
Eindelijk zien we elkaar terug! JEEEEEEJ!😊
Dit trimester nemen we jullie mee door de spannende
hoogtepunten van elk tijdperk!
Er staan jullie weer fantastische vergaderingen te wachten vol
plezier en ambiance!
Wij hopen dan ook om jullie talrijk aanwezig te zien elke
zondag! 😉
Dikke knuffel van jullie supercoole leiding!
XOXO
Felix, Douwe, Louis en Pauline
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Zondag 10 januari: JUICHENDE JAGERS EN BRULLENDE
BOEREN
Het eerste tijdperk waar
wij, de stoere
piepjongknapen en de o zo
stoere leiding, in
belanden? De tijd van
jagers en boeren
natuurlijk! Pak je hark of
speer dus alvast bij de
hand want wie weet zal je hen nog nodig hebben deze
vergadering… Spannend!

Zondag 17 januari: GROTE GRIEKEN EN REUSACHTIGE
ROMEINEN
Wie kent hen nu niet? De Grieken en
Romeinen hebben beiden ooit geheerst
over onze wereld. Het waren sterke
volkeren, bijna even sterk als de
piepjongknapen van KSA Melle. Maar
wie van deze twee was ooit de
grootste? Dat komen jullie vandaag te
weten in het grote spel van de Grieken
en Romeinen. Zeker komen dus!
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Zondag 24 januari: OPENLUCHT
Als echte KSA’er is het
heel belangrijk om alle
openluchttechnieken
onder de knie te hebben!
Vandaag gaan jullie de
fijnste kneepjes van het
vak leren. Hier is een klein
testje om jullie geheugen
op te frissen! Weet jij nog
welke knoop dit is?

Zondag 31 januari:
RAADSELACHTIGE
RIDDERS EN MAFFE
MONNIKEN
De laatste tijd doen de
ridders in ons
middeleeuws dorp heel
mysterieus. Er is zeker
iets aan de hand! Wij
geraken er niet aan uit! Misschien kunnen de
piepjongknapen ons helpen om het raadsel op te lossen?
Bereid jullie alvast maar voor een kasteel te bestormen,
want wie weet is het wel nodig!
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Zondag 7 februari :
STRATEGISCHE STEDEN EN
SUPERIEURE STATEN
Staten zijn groter dan
steden, maar is grootsheid
écht the key to success?
Dat kunnen jullie vandaag
achterhalen! Hebben we
strategie nodig om
superioriteit te
overtreffen, of eerder superioriteit om strategie een loef
af te steken? Of kunnen we nu in eerste instantie
eigenlijk vooral een woordenboek gebruiken om al deze
moeilijke termen te vertalen naar mensentaal? Het
wordt alleszins alweer een super leuke vergadering!
Zondag 14 februari:
ONVERSLAANBARE ONTDEKKERS EN
HARTSTOCHTIGE HERVORMERS
Ahaaaa, het is Valentijnsdag vandaag
en dat kan maar één dingen
betekenen: LIEFDE LIEFDE
LIEFDEEEEE! Naast vandaag extra lief
te zijn voor jullie leiding, gaan we
vandaag een heel grote catastrofe proberen oplossen.
Wat dit probleem precies is en wat we hier exact mee
gaan doen, is nog even geheim! Staat jullie
nieuwsgierigheid nu even hard in vuur en vlam als de
liefde op Valentijnsdag? Dan kan ik jullie maar één ding
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aanraden: allemaal van de partij zijn op deze
vergadering! Bereid je voor op de ontdekkingsreis van
jullie leven!

Zondag 21 februari:
GEEN VERGADERING
Vandaag is er jammer
genoeg geen
vergadering! De leiding
is namelijk druk in de
weer om een geweldig
kamp voor te
bereiden! Niet getreurd want volgende week staan we
weer vol enthousiasme en energie voor jullie klaar! 😉

Zondag 28
februari: REBELSE
REGENTEN EN
VECHTENDE
VORSTEN
Vorige vergadering
ging het er allemaal
heel liefdevol aan toe. Vandaag zijn we klaar om het
tegenovergestelde te doen. Maak jullie klaar voor een
echte strijd! Als echte legers moeten we vechten voor de
troon! We moeten er namelijk voor zorgen dat we
zoveel mogelijk land veroveren. Vergis jullie niet, dit
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wordt niet zomaar gewoon wat legertje spelen! Wees
klaar voor opnieuw een onvergetelijke vergadering!

Zondag 7 maart: PRIMITIEVE
PRUIKEN EN RAZENDSNELLE
REVOLUTIES
Vandaag bevinden we ons in
een speciaal land,
LeukLevenLand. Eigenlijk zou
het beter NIETLeukLevenLand heten. De
inwoners hebben daar
immers nogal te kampen met
een vervelend probleem. Van
de leiders van hun land zijn ze verplicht allemaal
knotsgekke pruiken te dragen. Geloof ons als we jullie
zeggen dat dat absoluut geen zicht is! Het volk komt
daarom ook in opstand tegen hun regering, met een
revolutie als gevolg! Komen ze razendsnel tot een
verlossing, of wordt het een lange lijdensweg? Dat is nog
maar de vraag… Kom en ontdek!
Zondag 14 maart: BEHEKSTE
BURGERS EN SACRALE
STOOMMACHINES
OHNEE! Alle burgers van
Melle zijn behekst! Ze hebben
onze hulp nodig! We moeten
een drankje brouwen om de
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vloek van de boze heks ongedaan te maken! Kunnen
jullie helpen om het recept en de juiste ingrediënten te
bemachtigen?
Zaterdag 20 en zondag 21
maart
: SPAGHETTIWEEKEND
SPAGHETTIWEEKEND!!!
Woehoew! Wil je de
allerbeste spaghetti van het
hele land proeven? Dan ben
je bij KSA Melle aan het
juiste adres! Hoe we het juist
organiseren in het kader van
corona, komen jullie te weten via Gimme, dus hou onze
communicatieplatformen zeker in de gaten!

Zondag 28 maart: TOONAANGEVENDE
TOEKOMSTBEELDEN
We hebben nu al zoveel activiteiten
gedaan rond “hoogtepunten uit het
verleden” dat we bijna aan de toekomst
vergeten denken. Hoe zou de wereld
eruit zien binnen 100 jaar? Zullen we
kunnen praten met aliens? Of rijden in
vliegende auto’s? Misschien wel
tijdreizen… of teleporteren? Deze
vergadering spelen we: Het spel van de toekomst! Wat
dat precies inhoudt, gaan we jullie nu nog niet vertellen.
De toekomst zal het uitwijzen! 😉
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Zondag 5 april:
UITSTAP
Vandaag is een
spannende dag!
We blijven
namelijk niet op
onze lokalen zoals
anders. We gaan
op UITSTAP!
Joepie! We bekijken nog met de hele leidingsploeg hoe
we dit precies coronaproof kunnen organiseren. Verder
info hierover volgt nog op Gimme!

Zondag 11 april:
GEEN
VERGADERING
Deze week is er
geen
vergadering
*snif*. Jullie zullen ons nog eventjes moeten missen! In
tussentijd kunnen jullie genieten van heerlijke
paaseitjes! Geniet van de vakantie en tot snel! We miss
you very much!
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zondag 18 april: GEEN VERGADERING
Ik heb goed nieuws en slecht nieuw… Ik zal beginnen
met het slechte nieuws: we zullen elkaar nog een weekje
langer niet zien. De leiding is namelijk hard aan het
blokken om de examens tot een goed eind te brengen!
Gelukkig is er ook
goed nieuws!
Volgende week is er
terug KSA! Yesss!
Veel knuffels en tot
over een weekje!
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Oh nee! We zijn bij het einde van alweer een fantastisch
trimester aanbeland!
Wij hebben ons alvast super hard geamuseerd! Hopelijk jullie
ook!
Maar niet getreurd want er staan ons nog een GEWELDIGER
trimester te wachten! Yesss hihi!

Veel elleboogjes van jullie liefste leiding!
Felix, Douwe, Louis en Pauline
xxxxx
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Jongknapen
DAaaAaaAaAAaAaAAAaG
Jongknapeeuuh,
Hopelijk hebben jullie een toffe
vakantie achter de rug. Wij
kunnen niet langer meer
wachten om er terug aan te
beginnen dus is tijd om uit de luie zetel te
komen. Er staat weer een trimester vol
spectaculaire spelletjes, avontuurlijke activiteiten
en veelbelovend vergaderingen op het
programma.
Dan zien wij jullie op KSA! Tot dan bende
trollen!
Hoogachtend,
Jullie nederige leiding
Caspar, Thomas, Antonio en Dimitri
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Zondag 10 januari: Welkom-terug-vergadering
Joepie! De eerste
vergadering van dit
trimester is een feit. We
vliegen er graag terug in
met een topactiviteit. Wat
doen we precies vandaag?
Voor ons een weet voor
jullie een vraag!
Zondag 17 januari: Dimitri-was-jarig-vergadering
Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is
Dimitri. Het is dus tijd voor een formidabel, fantastisch
feestje! En we gaan nog niet naar huis. Bijlange niet,
bijlange niet.!
Zondag 24 januari: Snappie-de-kleine-krokodilvergadering
Ik ben Snappie, de kleine
krokodil. Kom uit Egypte,
met m’n zonnebril. Ik kom
uit een pikkedonker ei. En
toen sni- sna- snapte ik me
vrij!
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Zondag 31 januari: Het-huis-Anubis-vergadering
Tijdens een nachtje te slapen in het huis vonden we
allerlei rare en gekke dingen: verborgen ruimtes,
deuren, trappen. Wat houdt het huis Anubis nog
allemaal voor ons geheim? Wij hebben de hulp nodig
van onze stoere Jongknapen in deze zoektocht!!
Zondag 7 februari: Peperbollenvergadering
Haal jullie beste detectiveskills maar boven want deze
gaan jullie zeker nodig
hebben. Hoe meer
mensen aanwezig zijn,
hoe bete! Zo kunnen we
onze krachten bundelen!

Zondag 14 februari: KSA-got-talent-vergadering
Dit is jullie kans om de talenten die je misschien hebt
geleerd tijdens de lockdown aan ons te tonen. De
winnaar gaat natuurlijk met een prijs naar huis. Oefen
maar goed want concurrentie is er wel!

29

Zondag 21 februari: geen vergadering
Hollen naar hier, lopen naar daar, het is de afgelopen
twee maanden al heel druk geweest voor de leiding.
Daarom genieten we vandaag van onze welverdiende
vakantie, dit wil dan ook zeggen dat er vandaag jammer
genoeg geen vergadering is voor jullie kleine varkentjes.
Dus wij verwachten jullie vandaag NIET op de KSA. Fijne
vakantie!!!!
Zondag 28 februari: Disney-vergadering
Biebediebabedie boem! Hier zijn we dan weer! Vandaag
heeft de leiding een oproep gekregen van Walt Disney,
de grote baas van Disney. Hij heeft een groot probleem,
jammer genoeg kunnen we het probleem nog niet
meedelen want het is TOP SECRET! We weten wel dat
wij samen met enkele Disney figuren het probleem
moeten oplossen tegen zonsondergang. Zijn jullie er
klaar voor?! Kunnen jullie deze opdracht wel aan?! Dat
komen we vandaag allemaal te weten! Tot dan!
Zondag 7 maart: Kabouter-Plopvergadering
Ploperdeploperdeplop! Ik ben
kabouter Plop en samen met de
leiding. Heb ik stoere jongknapen
nodig om mijn paddenstoel te
redden. Want die staat in brand! Ik
vertrouw deze kindjes want die
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helpen mij zo graag. Maar of jullie klaar zijn voor deze
opdracht dat is nog maar de vraag. Dus ik verwacht jullie
voltallig op de KSA vandaag. En hopelijk kunnen jullie mij
redden voor mijn huis kapot gaat.
Zondag 14 maart: Phineas-andFerb-vergadering
Net als Phineas and Ferb gaan jullie
jullie verstand en creativiteit
moeten gebruiken om deze
vergadering tot een goed einde te
brengen. Meng jullie verschillende
talenten samen om elkaar zo verder op weg te helpen.
Zorg dat je goed uitgerust bent, zodat je helder kan
nadenken. Tot dan!!!
Zaterdag 20 - zondag 21 maart: Spaghettiweekend
Ook dit jaar zetten wij onze jaarlijkse traditie van een
spaghettiweekend voort. Kom dan zeker en vast mee
genieten van een lekkere spaghetti, en natuurlijk ook
van elkaar. Samen gaan we (de jongknapenleiding en
alle aanwezige leden) er een onvergetelijk weekend van
maken.
We kunnen jullie wel nog niets beloven, want het
coronavirus is nog te prominent aanwezig om hier al
uitsluitsel over te geven. Meer informatie volgt nog op
Gimm-e.
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Zondag 28 maart: Openluchtvergadering
Handige Harry’s die jullie zijn. Kunnen jullie jullie knopen
nog? En lukt het om een tent zelfstandig op te zetten
zonder hulp van de leiding? Vandaag gaan we die skills
perfectioneren. Schrijf deze datum dan maar zeker in
jullie agenda’s, want dit wordt een niet te missen
vergadering.
Zaterdag 3 of Zondag 4 april: Uitstap
Ja, jongens en meisjes het is weer zover. De jaarlijkse
uitstap staat weer voor de deur. Waar, o, waar zou deze
dit jaar naartoe gaan? De leiding kan alvast niet langer
meer wachten. Hopelijk zijn jullie allen aanwezig want
deze vergadering wil je zeker niet missen.
We kunnen jullie wel nog niets beloven, want het
coronavirus is nog te prominent aanwezig om hier al
uitsluitsel over te geven. Meer informatie volgt nog op
gimm-e.
Zondag 11 april: Geen vergadering
De leiding komt met slecht nieuws
af… Er is geen vergadering. Wij
vinden dit super spijtig en we
proberen hier niet te hard om te
huilen (snik) :’(
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Zondag 18 april: Geen vergadering
Rozen zijn rood, na 3 komt 4, ook deze zondag beleven
we jammer genoeg geen plezier...

Dit was het dan alweer, kleine mormels
Een heel trimester vol plezier zit er opnieuw op. De
leiding heeft met volle teugen genoten, hopelijk jullie
ook. Hier nemen we weer even afscheid van elkaar…
Maar niet getreurd, we zien elkaar weer snel in het
volgende trimester!
Zo, dit is het… (een traantje laten mag zeker)
Tot later, jongknapen, en gedraag jullie maar een
beetje thuis!
Vele knuffels en dikke smakkerds
Caspar, Thomas, Antonio, Louis en Dimitri
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Knapen
Wow, het is al 2021
Hopelijk wordt dit
een beter en KSA-gevulder trimester dan het
vorige! Met wat wij voor jullie in petto hebben,
belooft het alleszins al een top trimester te
worden met een nog zaliger thema! We gaan
namelijk dit semester op avontuurlijk pad want
jullie zijn zorgvuldig geselecteerd voor de eerste
editie van “Expiditie-Knapenson”. Dit houdt in
dat jullie gedropt worden op een onbewoond
eiland en daar moeten overleven door zelf eten
en onderdak te voorzien. Elke zondag vormt er
zich een ongeziene strijd tussen de Knapen van
KSA Melle. Degene die uiteindelijk als laatste
overwint, zal de echte masterstrijder worden!
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Zondag 10 januari: Onlineactiviteit
Jammer genoeg heeft Miss
Rona ons nog altijd niet
verlaten, dus moeten we nog
eventjes op onze tanden
bijten en elkaar missen
. Maar niet te veel getreurd! Wij
voorzien zoals gewoonlijk weer een toffe online activiteit! Wat
dat precies zal zijn is nog een grote verrassing, daarvoor
moeten jullie wat geduld hebben
. Maar houd je Instagram
en Whatsapp nauw in de gaten deze middag, om zeker niks te
missen van de coole opdrachten!

Zondag 17 januari: Onlineactiviteit door JHN’s
In afwachting van betere tijden, houden we jullie weer een
namiddagje bezig vanop een veilige afstand (zelfs méér dan
1,5m!). Deze week voorziet de JHN leiding een mega toffe
activiteit op Instagram. Maar laat je niet doen Knapen, laat de
Jonghernieuwers maar eens een poepie ruiken door de
opdrachten supergoed uit te voeren! We houden zeker ook
een oogje in het zeil om te zien of jullie onze tak eer aandoen!
Go Knapen!

Zondag 24
vergadering

januari:

Nieuwe

(minder

leuke)

leiding

Hopelijk is tegen deze zondag de besmettingen-storm al wat
gaan liggen en kunnen jullie je weer begeven naar de coolste
plek van Melle en omstreken: het KSA-terrein! Het minder
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goede nieuws is dat de twee beste en knapste leidingen er niet
kunnen zijn… Voor wie doof en blind is: dat zijn Hanne en
Famke natuurlijk! Andere (ook best toffe) leiding zal ons
vervangen om samen een keileuk spel te spelen
ook dit
spel blijft nog even een verrassing, maar jullie mogen op je 2
oren slapen dat het fenomenaal zal zijn!

Zondag 31 januari: Which team are you in?
Vandaag, op deze laatste dag van januari, kunnen we eindelijk
vertrekken op onze spannende expeditie. Voor dit avontuur
worden jullie verdeeld in 2 kampen, die doorheen de expeditie
tegen elkaar zullen moeten strijden. Tijdens deze vergadering
moeten jullie je beste kwaliteiten naar voren brengen. Aan de
hand hiervan krijgen jullie allemaal een unieke naam die jou
het best beschrijft, en worden jullie aan de hand hiervan
onderverdeeld in de 2 teams. Zo is het zeker een eerlijke strijd!
Smeer je benen in, ga zaterdag vroeg in je bedje en smeer wat
extra choco op je brood; zo zal je zeker het beste van jezelf
kunnen laten zien!!
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Zondag 7 februari: Battle of the Masterchefs
Op zo’n onbewoond eiland is
jammer genoeg nog geen McDo
drive-through gebouwd. Om te
overleven zullen jullie dus je eigen
visjes moeten bakken
. Op
zondag voormiddag mogen jullie
een poging doen het middagmaal
voor te bereiden zonder je
teamleden te vergiftigen :s Het
team dat de meest eetbare maaltijd op tafel tovert wint de
Battle of the Masterchefs, en mag zeker zijn dat ze geen honger
moeten lijden op de rest van de expeditie! Lees maar al eens
in mama/papa’s kookboek, want het zal een ware strijd
worden!!

Zondag 14 februari: Temptation Island meets ExpeditieKnapenson
14 februari, iedereen kent deze dag wel. Wij kijken er alvast
heel erg naar uit
. Na al die tijd op het eiland merken we dat
er toch ook al wat gevoelens rondvliegen tussen de
deelnemers. Famke is ook al weer vééél te lang single, daar
moet iets aan gedaan worden! Rick en Annelien komen
overgevlogen uit hun luxe resort op het nabij gelegen
‘Temptation Island’ om een collab te doen met onze eerste
editie van Expeditie-Knapenson. Wie weet hebben ze wel een
paar knappe vrijgezellen mee
. Meer laten wij weliswaar
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nog niet los, maar kom zeker af op Valentijn om een beetje
liefde en verleiding op te snuiven!

Zondag 21 februari: Time to rest
Woow, we hebben wel al veel avonturen
meegemaakt. Wij weten niet hoe het met
jullie zit, maar de leiding heeft nood aan wat
rust! Deze zondag geen vergadering dus
Maar dit geeft ons de tijd om een extra
spannende vergadering voor te bereiden
voor de volgende zondag. Dus niet te veel
treuren, we weten dat het leven minder zonnig is zonder ons
maar jullie zien ons snel weer terug
.

Zondag 28 februari: Outdoor Survival Training
Nadat jullie vorige week even hebben kunnen uitrusten, is het
nu tijd voor extreme uitbuiting. Ook in het takenpakket van
een echte Expeditie-Knapenson strijder behoort het leren van
outdoortechnieken. Vandaag zullen jullie dus volledig ingewijd
worden in het leven van echte strijders. Wees allen
welgekomen, jullie zullen er geen spijt van krijgen! Deze skills
kunnen jullie namelijk helpen in het verdere leven op ExpiditieKnapenson…
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Zondag 7 maart:
Highway to Hell
We blijven de trend
van
extreme
uitbuiting
verderzetten, een
echte deelnemer
van
ExpiditieKnapenson is niet
snel moe en kan dit allemaal aan. Jullie zullen op deze dag
getest worden op jullie uithoudingsvermogen en oriëntatie.
We kunnen hier helaas niet verder
over uitweiden want dit is nog een zeer geheime missie… Tot
dan! En als we jullie toch een kleine tip kunnen meegeven: doe
gemakkelijke schoenen aan.

Zondag 14 maart:
Territory Conquest

The

Jullie houden het niet meer
uit daar op jullie eigen kleine
stukje eiland en willen (en ook
moeten, of jullie zullen elkaar
nog opeten op den duur…)
jullie territorium uitbreiden.
Dit kan!
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Maar enkel door zware oorlogen te voeren waar er levens op
het spel zullen staan… dus wees voorbereid! Kom niet alleen
en zorg voor een sterk leger, jullie zullen het nodig hebben!

Zaterdag 20 & zondag 21 maart: Spoiling Weekend
Nadat jullie vorige week zo zwaar gevochten hebben, is het nu
tijd om jullie serieus te laten verwennen. Jullie zijn nu
grootgrondbezitters en enorm rijk. Jullie genieten van weelde
en enorme rijkdommen en genieten er dan ook wel van om
bediend te worden. Dit weekend gaan jullie dus kunnen
proeven van het meest zalige eten, bediend door jullie slaven.
Wees present en geniet van een lekker verwenweekend!

Zondag 28 maart: The End Game
Het einde is in zicht! De
strijden zijn gestreden en het
is tijd om de strijdbijl te
kunnen begraven. Het is tijd
om eindelijk te beslissen wie
nu de grote winnaar is van
ExpiditieKnapenson en wie naar huis zal gaan met de titel van de
grootste overwinnaar aller tijden! Dit eindspel kunnen jullie
voor geen geld missen en we verwachten dan ook dat iederen
er bij kan zijn, in jullie eigen voordeel natuurlijk. May the odds
be ever in your favor!
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Vrijdagavond 2 april: Champions party!
Yes, de winnaar is eindelijk bekend! Nu is het tijd voor een
machtig, groot en Project-X achtig feest! Iedereen vanover het
hele land zal aanwezig zijn. Van de rijkste zakenmannen tot de
machtigste alleenheersers! Het is tijd dat we de winnaar
zegenvieren en dat we feest vieren! Het zal geen gewonze
zondagse vergadering zijn, het wordt een feest vol drank en
spijs!
Opmerking voor ouders: deze vergadering zal doorgaan op
vrijdagavond met overnachting op KSA. Verdere info wordt
zeker meegedeeld via Gimme.

Zondag 11 & 18 april: Geen vergadering
De grootste anticlimax
van jullie leven speelt
zich waarschijnlijk af op
deze twee dagen. Al het
feestgedruis van de
laatste dagen wordt
langs de kant geschoven
door een enorme golf
van triestheid die over jullie neerdaalt  Inderdaad, jullie
denken correct: er zal geen KSA zijn op
11 en 18 april. Wij gaan jullie enorm missen en hopen dat jullie
genoten hebben van het afgelopen trimester vol wedstrijden
die jullie gemaakt hebben tot echte overwinnaars! Geniet van
jullie vakantie en laat jullie gaan tijdens het eitjesrapen! Vrolijk
Pasen!
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De ultieme winnaar van de eerste editie van
“Expiditie-Knapenson” is bekend! Wat een
gigantisch spannend en avontuurlijk trimester
was dit! Nu zijn jullie ook helemaal voorbereid
op een spetterend kamp van komende zomer!
Wij vonden het alleszins zalig om de eerste
presentatoren te zijn van “ExpiditieKnapenson”! Wij kruipen nu helaas terug in onze
studie-grotten en komen later terug voor een
nog zaliger en (helaas) laatste trimester van dit
superjaar! Wij missen jullie nu al

Vele kusjes en knuffels van op afstand,
Famke en Hanne
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Jonghernieuwers
Hello hello hello kids!
Hoe gaat ie? Zijn jullie in al jullie
quarantaines en lockdowns niet te
eenzaam geworden? Wees gerust en
vrees niet! Met het vaccin binnen
handbereik en jullie enthousiasme
wordt het tweede semester hopelijk
een topsemester voor jullie! Er staan
zoals jullie zien al een heleboel
activiteiten gepland waar jullie vol
vreugde naar kunnen uitkijken!
Valentijn, Joepie en bosspelen!
Groetjes Lars, Jaro en Elias xxx
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Zondag 10 januari vergadering: online vergadering op
#ksarantainemelle
We weten dat jullie méga-enthousiast
zijn om ons terug in de armen te vliegen
en samen met ons terug coole spelletjes
te spelen, en geloof ons, wij zijn dat ook!
Helaas moeten we de komende weken
nog even op onze tandjes bijten. Hopelijk
zien we jullie binnen een paar weken
terug in het grote vierkant! Jullie zijn wel op Instagram terug
welkom om coole spelletjes te spelen en opdrachten te
vervullen (en misschien ook wel coole prijzen te winnen). Wij
verwachten jullie daar!
PS: zie dat er nog tanden over zijn he als we terug mogen
starten!
Zondag 17 januari vergadering: online, digitaal, op antenne
Jullie hebben
waarschijnlijk nog niets
anders gedaan dan voor
jullie computer zitten,
online les krijgen, online
taken maken, maar niet
getreurd! Wij gaan ervoor zorgen dat jullie (hopelijk de
laatste keer) weer een onvergetelijke zondagnamiddag ons
kunnen meevolgen op instagram! Nog eventjes doorbijten en
jullie kunnen ons terug zien!
Tot dan!
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Zondag 24 januari vergadering: Openlucht
Met balken sleuren, bloed
zweet en tranen tijdens het
opzetten van een syntex,
sjorren tot jullie vingers
blauw zien… jaja, jullie
kunnen het al raden: open
lucht! Vorige
openluchtvergadering zagen we twee prachtige zetels voor de
leiding, nu geven we jullie tijd om jezelf nog eens te
overtreffen! Ik zou zeggen: haal jullie sjortouw boven, loop de
tuin in en begin maar al te oefenen!

Zondag 31 januari vergadering: Op buitenlands kamp
Deze vergadering staat helemaal in het teken van ons
buitenlandse kamp! Wil je graag meer info over waar we
naartoe zouden gaan? Wil je graag
meer te weten komen over wat voor
coole activiteiten we allemaal met
jullie gaan doen? Wil je graag meer
te weten komen over hoe we dat
allemaal voor elkaar gaan krijgen?
Dan heb je pech, we houden
namelijk nog alles even geheim!
PS: We geven jullie wel heel belangrijke informatie mee over
het buitenlands kamp deze zondag en we verwachten ook dat
iedereen aanwezig is! (Wie niet komt, mag niet mee op
buitenlands kamp
)
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Zaterdag 6 februari - Zondag 7 februari vergadering:
Pannenkoekenverkoop
We weten allemaal uit
vorige vergadering dat er
nog vele centjes moeten
gespaard worden,
aangezien vorige
semester dat niet zo
goed gelukt is door jullie
weten wel wat…. Daarom doen we nu een tweede poging om
pannenkoeken te verkopen! Jeeeeeej! Melk, zelfrijzende
bloem, vanillesuiker, eieren daarmee maken we overheerlijke
pannenkoeken. Hou dus zeker dit weekend zoveel mogelijk
vrij want we gaan jullie nodig hebben! Meer info volgt nog!

Zondag 14 februari
vergadering: Valentijn
Oh ja… 14 februari, de dag
waarop heilige Sint Valentinus
het loodje liet. Best triestig.
MAAR… wij hebben iets veel
plezanter in gedachten! Iets
met handjes vasthouden en
koppeltjes vormen, stiekem gedoe en heel veel hartjes.
Kortom: de perfecte valentijnsvergadering. Ons hart begint
nu al sneller te kloppen als we er aan denken!
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Zondag 21 februari: geen vergadering
Helaas zullen wij jullie vandaag
moeten missen. De leiding is
dit weekend druk in de weer
met de voorbereiding van de
kampen in juli. Ja, ook jullie
kamp!! (WIJ ZIJN MEGA
ENTHOUSIAST WOOP WOOP).
Probeer ons alsjeblieft niet al
te veel liefdesbrieven te sturen op het adres Vogelstraat 24,
9090 Melle. Wij herhalen: probeer ons alsjeblieft niet te veel
gemisbrieven te sturen op het adres Vogelstraat 24, 9090
Melle …

Zondag 28 februari vergadering: Mission impossible deel 1
Vandaag staat er weer een fantastische vergadering op de
planning, het is namelijk zo dat een groot deel van jullie groep
volgend jaar leiding kan/gaat worden. Om jullie ervaring en
skills een beetje bij te schaven hebben wij een leuk concept
bedacht. Wil je weten wat dit zou zijn? Kom zeker naar de
KSA! We zien jullie daar!
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Zondag 7 maart vergadering: Mission impossible deel 2
Vorige week kregen jullie tijd om een
vergadering voor te bereiden als
vervanging voor de normale
leidingswissel. Nu is het moment dan
aangebroken om jullie medeleden te
doen puffen, zwoegen en eens goed te
doen zweten, maar vooral veel plezier te doen beleven. Jullie
leidingsskills worden alvast op de proef gesteld. Eens zien of
jullie jezelf ook zo leuke leden vinden als je aan je aan je eigen
groep leiding geeft! ;-)
Zondag 14 maart vergadering: Mission impossible deel 3
Na het
ongetwijfeld
superzotte
spel van
vorige week is
het deze keer
tijd om de
rollen om te draaien. Jullie hebben veel tijd gehad om een
cool spel in elkaar te steken en hebben veel toekomstige
leiding om er echt iets zots van te maken. Wij rekenen op
jullie skills en creativiteit om ook deze week te tonen dat jullie
supergoede leiding zullen zijn!
#makeusproud<3
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Zaterdag & Zondag 20-21 maart: Spaghettiweekend
Zoals jullie wel weten is er
elk jaar een heus
spaghettiweekend, maar
omdat wij niet in de
toekomst kunnen kijken
weten wij dus niet of dit
kan doorgaan. Wat we
zeker wel weten is dat er
nog vele centjes moeten
gespaard worden voor buitenlandskamp! Gelukkig heeft jullie
fantastisch leiding hier ook een idee over! Hopelijk kan alles
doorgaan zoals vroeger! We zouden wel willen vragen om
zeker deze 2 dagen vrij te houden zodat we op jullie kunnen
rekenen! Meer info volgt nog!

Zondag 28 maart: week van het bos
Weet je nog, week van het
bos? Dat is ondertussen al
meer dan een jaar geleden
aangezien dit dit jaar niet kon
doorgaan. Corona. Alweer.
Maar niet getreurd! We
kruipen, lopen, springen vliegen het bos in. Modder en
blaadjes alom: doe alvast kleren aan die mogen worden
opgeofferd! Meer info via gimme.
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Vrijdag 2 & 3 april: Avant-Joepie
Tijd om jullie JHN-schildje eer
aan te doen: over twee weken is
het zo ver! De tweejaarlijkse
Joepie! Zijn jullie klaar om samen
met 3.000 andere jongens en
meisjes van over heel
Vlaanderen 100 kilometer af te
leggen? Haal die stapschoenen
alvast maar uit de kast want wij nemen jullie mee op
Joepietraining. We vertrekken vrijdagavond en komen
zaterdagavond terug! Waar we heen gaan en wat we allemaal
gaan doen is nog een verrassing
!
Meer info volgt op Gimme.

Zondag 11 april geen vergadering:
Na het
vermoeiende
weekend vorige
week is het nu tijd
om uit te rusten!
Geniet er maar van
want deze week
staat jullie en ons
een lastige opdracht te wachten! Jullie moeten ons dus niet
te lang missen, wij zijn er alvast klaar voor! Jullie ook? Tot
dinsdag!!!
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Dinsdag 13- Vrijdag 16 april Joepie
Joepie: Joepie! Feest,
blijdschap en vreugde
alom. De
stapschoenen staan
klaar en de
bleinenlakkers zijn
ingepakt. De
zweetband zit alvast
in ons haar en we zijn klaar om duizend-miljoen kilometers te
stappen. Vlog dit alles op de voet op Gimme (padoem tss)

Zondag 18 april: geen vergadering
Na jullie zotte prestatie van de
afgelopen week hebben jullie wel wat
rust verdiend. Vandaag is het geen
vergadering! Gooi die voetjes maar weer
wat in de lucht en laat uw mama of papa
u maar ne keer goed verwennen. We
zien jullie volgende week terug,
strijders!

51

Oh neeeeeeen, is het tweede trimester nu al gedaan?? De
tijd vliegt als we
ons amuseren!
Maar niet
getreurd volgend
trimester zal weer
een knaller zijn!
Wij vinden jullie nog altijd fantastisch om leiding
aan te geven dus wij staan elke zondag graag paraat
voor zo een groep als jullie! Jaja, jullie lezen het goed!
De leiding laat een emotioneel kantje zien naar jullie
toe! Maar geen gejammer wij zijn nog altijd wie we
zijn en dat zullen we laten zien in het volgende
trimester!
Wij kijken er alvast naar uit en jullie weten maar al
te goed wat er te doen staat in het laatste semester! Het
buitenlands kamp waar jullie al die mooie
herinneringen zullen maken en later als
vriendengroep nog uren over kunnen praten!
Wij zien jullie graag terug en vooral wij zien jullie
graag!
Lovies Lars, Jaro en Elias xxx
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Contactgegevens leiding
SLOEBERS
Benjamin van Wassenhove (banhoofd)
Renzo Vercruyssen
Milan Demetter
Oscar van den Boogert

0486/46.92.01
0468/34.76.45
0494/27.72.28
0485/76.65.74

PIEPJONGKNAPEN
Pauline Heirman (Banhoofd)
Felix Dewagtere
Douwe Demetter
Louis Aelbrecht

0471/48.01.94
0477/38.94.14
0456/13.96.18
0472/12.69.00

JONGKNAPEN
Caspar Adriaensens (Banhoofd)
Thomas Dejaeghere
Antonio Bet
Dimitri Stecker

0486/98.11.35
0475/64.66.24
0474/07.09.61
0492/57.18.91

KNAPEN
Famke Hoffman (Banhoofd)
Hanne De Neve

0472/03.11.12
0499/40.25.72

JONGHERNIEUWERS
Lars Van Campe (Banhoofd)
Elias Van de Vijver
Jaro Demetter

0486/20.23.26
0471/37.33.20
0487/86.08.80

BONDSLEIDING
Hanne De Neve
Jaro Demetter

0499/40.25.72
0487/86.08.80
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