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Woord van de bondsleiding 
 

Opperbeste ouders, leden en 

sympathisanten,  

We zijn alweer razendsnel aanbeland bij 

het laatste KSA-trimester van dit 

werkjaar! Maar zeker niet getreurd, 

want we kijken terug op een superwijs 

jaar. Vrolijke gezichten in 

blauwgekleurde hemden; meer hebben 

wij niet nodig om ons te amuseren! 

Enkele weken vergaderde de leiding via 

het internet, om al eens te brainstormen 

over een tof kamp.. Het thema is beslist, maar nog uiterst 

geheim voor jullie! Dat de tofste 10 dagen van het jaar 

ditmaal in Bras-Haut plaatsvinden, is wel al bekend. 

Inschrijven is dus de boodschap! 

CORONA, WAT EN HOE? 

Helaas zijn het nu heel vreemde tijden door de huidige 

coronasituatie en dit heeft onoverkomelijk ook gevolgen voor 

onze werking. Momenteel blijven we de federale en lokale 

richtlijnen nauw opvolgen. Volg ons zeker op Gimme of 

bezoek onze website om de laatste coronainfo in verband 

met jeugdwerk te raadplegen en wat de gevolgen zijn voor 

onze werking.  

Dit heeft dan uiteraard ook gevolgen voor onze jaarlijkse 

afsluiter, de uitstap naar zee op zondag 27 juni. Wat we 

eventueel in de plaats zouden organiseren en hoe we dit 
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precies zouden doen, kunnen we nog onmogelijk voorspellen. 

Dit hangt volledig af van de coronamaatregelen van op het 

moment zelf.  

Ons zomerkamp komt zeker nog niet in het gedrang. Wij 

hebben advies gekregen om onze voorbereidingen te treffen, 

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

we niet alleen levendige hoop, maar ook sterke vermoedens 

en gegronde redenen om te denken dat het kamp wél zal 

mogen doorgaan. Uiteraard houden wij jullie hierover ook 

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

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

trappelen om te vertrekken! 

Het zijn onzekere tijden en elke dag worden de maatregelen 

van overheidswege bekeken en aangepast. Ook wij volgen 

deze op de voet en laten jullie zo snel mogelijk weten 

wanneer er grote aanpassingen voor ons zouden zijn. Wij zijn 

vastbesloten hier allemaal samen goed uit te komen. Wij 

hopen van ganser harte dat jullie dat jullie en jullie naasten 

ook gezond zijn en dat blijven. 

Stevige KSA-elleboogjes, 

Jaro en Hanne 
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In de kijker 
 

Verkoop Buitenlands Kamp 

Om hun kas voor het 

buitenlands kamp 

toch nog wat te 

kunnen spijzen, 

organiseren de 

Jonghernieuwers dit 

jaar nog een online 

verkoop/activiteit indien mogelijk. Met dit geld kunnen ze 

dan in Tsjechië leuke speciale activiteiten doen samen met 

hun leiding. Wil je onze Jonghernieuwers graag steunen in hun 

queeste naar centjes? Volg dan zeker hun verkoopacties via 

Gimme en Facebook 

Klusjesdienst Jonghernieuwers 

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! 
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Contacteer ons via deze nummers: 

Lars Van Campe (Banhoofd)                0486/20.23.26 

Elias Van de Vijver                 0471/37.33.20 

Jaro Demetter                  0487/86.08.80 

 

Gamel 

Gamel is een tweejaarlijks 

avonturenweekend voor 

alle Knapen van Oost-

Vlaanderen, 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.  

Kamp 

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

komen dichterbij want binnenkort starten we met de 

inschrijvingen voor kamp! Normaliter worden de 

kampinschrijvingen georganiseerd op KSA zelf. Hoe we dit dit 
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jaar zullen organiseren hangt af van de coronamaatregelen. 

Volg zeker onze online kanalen om deze niet te missen! 

De infoavond van het kamp is ook niet kunnen doorgaan en 

daardoor zal de powerpointpresentatie online geplaatst 

worden. Als jullie vragen hebben over kamp, kunnen jullie 

steeds een mailtje sturen naar bondsleiding@ksamelle.be 

Op 21 juli worden jullie op ons kampterrein verwacht en 

kunnen jullie samen met jullie ouders even rondkijken, een 

laatste maal samen eten, en vervolgens 10 dagen lang plezier 

maken! Op 29/30 juli (opnieuw afhankelijk van corona) keren 

we jammer genoeg terug naar huis. Meer info vinden jullie op 

de presentatie! 

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

nodige informatie kunnen terugvinden. Hopelijk zien we jullie 

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

Melle-schildje te verdienen om jullie hemd mee aan te vullen; 

die moet je echt hebben! 

 

  

mailto:bondsleiding@ksamelle.be
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Gezocht 
 

LEIDING 

Zoals jullie waarschijnlijk wel al hebben 

horen waaien, zijn wij ook dit jaar nog 

op zoek naar een aantal enthousiaste 

jongeren om onze leidingsploeg te 

versterken! Dit is nu dubbel zo moeilijk 

geworden aangezien we enkel nog 

beroep kunnen doen op sociale media. 

Dus, ken je gemotiveerde +16’ers die 

zin hebben om zich te engageren voor 

onze KSA? Maak hen dan zeker warm 

on ons te contacteren of breng ons op 

de hoogte, wij zijn jullie eeuwig dankbaar! 

HULP BIJ LOSSEN EN LADEN CAMION (voorwaardelijk, 

afhankelijk van corona – volg ons op Gimme) 

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

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

het kamp? Kom dan zeker langs op zaterdagavond 13 juli 

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

tenten! 

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

mensen die willen helpen bij het uitladen van de camion De 

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

zowel zware als lichte werkjes dus iedereen is zeker welkom! 

’s Avonds zijn alle helpers uitgenodigd om lekker spaghetti te 

eten samen met de leiding!  
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Sloebers 
 

Hallo lieve sloebers, het is weer zover, 

alweer een nieuw trimester dat van start 

gaat. 

Het KSA-jaar vloog super snel voorbij, 

zelfs met de strenge coronamaatregelen 

die we hebben nageleefd. Dat laat zien 

dat niets ons tegenhoud om plezier te 

hebben. 

Daarmee weten we dat dit laatste 

trimester net zo plezant wordt als de 

vorige twee. Wij kunnen niet wachten 

tot onze eerste vergadering dat we elkaar 

terug kunnen zien! 

Liefs, 

Jullie heel super ongelofelijk lieve 

sloeber leiding 

Renzo, Oscar, Benjamin & Milan 
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25/04 Iepervergadering    

Deze verhadering verhuizen we 

met onze hedachten naar Ieper! 

Een belangrijke plaats in de 

Belgische geschiedenis. Do you 

have what it takes om een 

soldaat te zijn? Kom naar de KSA 

en find out! :) 

 

02/05 

gravensteenvergadering 

Hallo stoere ridders! Vandaag 

keren we terug naar de 

middeleeuwen, en om nog 

specifieker te zijn: naar Gent 

in de middeleeuwen! Jullie 

kennen vast het Gravensteen 

wel, de grote burcht in Gent. 

Benieuwd wat voor ridders, 

jonkvrouwen, draken en 

schatten we deze week zullen 

ontdekken? Afspraak om 14u!  
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09/05 openluchtvergadering 

Ons fameuze tentenkamp komt weer in zicht! Joepiee!! 

Maar we kunnen natuurlijk niet onvoorbereid naar het 

kamp komen. Daarom oefenen we vandaag nog wat op 

onze vereiste skills zodat jullie zeker het mooie schildje 

kunnen verdienen! 

 

16/05 far west-vergadering 

Beste cowboys en 

indianen, we 

bevinden ons in de 

far west! De 

cowboys en 

indianen hebben 

veel ruzie en wij gaan hun helpen om de vrede weer te 

herstellen. Maar dit komt niet uiteraard zonder gevaren. 

Wie o wie wordt de stoerste cowboy of de machtigste 

indiaan? 

 

23/05 oervergadering 

Onze grote reis door de 

geschiedenis gaat verder. 

Deze keer gaan we wel 

heel ver terug in het 

verleden. In de oertijd 

bevinden zich allemaal 
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vreemde wezens ... zoals Jongknapen en Knapen! Dit zijn 

niet de enige obstakels die we zullen tegenkomen. Er 

zijn ook nog woeste andere mensapen (alle leiding die 

niet bij de sloebers staan). Zeker komen! 

 

30/05 terreinspelletjes 

Ons laatste vergadering op ons geliefde terreintje zullen 

we doorbrengen met een echte klassieker: 

TERREINSPELLETJES!!! Zonder twijfel kijken jullie hier al 

naar uit. Doe zeker niet je mooiste kleren aan want wij, 

als echte KSA’ers, maken ons graag al eens een beetje 

vuil! 

 

06/06 geen vergadering  

Hallo hallo lieve sloebers, 

jammer genoeg is er nu 

geen vergadering. We zullen 

nog even moeten wachten 

om jullie terug te zien. Dat 

deze examendagen maar 

snel voorbij gaan dat we 

terug samen plezier kunnen 

hebben! 
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13/06 geen vergadering  

Wat?! Weer geen vergadering?! 

Wat moeten we dan doen? Wel, 

mis de leiding en neem misschien 

eens wat tijd om je hemd in orde te 

maken of om leuke tekeningen te 

maken voor jullie ouders ( of voor 

jullie leiding      ). 

   

20/06 geen vergadering  

Pfff… al weer geen vergadering. Hoelang gaat dat hier 

nog duren? Hopelijk is dit de laatste week zonder 

vergadering. We kijken er naar uit, jullie ook toch? 
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27/06 zeeeee(?)  

Zet je schrap voor een 

nieuw KSA-avontuur! Dit 

avontuur vindt plaats 

aan de zee. Een plek vol 

oude schatten en 

mysteries. Wie deze 

belevenis durft 

proberen, zal zeker 

waterpret trotseren.  

 

Zozo, dat was weer een geweldig KSA 

jaar! Gelukkig staat er een super tof 

kamp voor de deur waar we elke dag 

spelletjes spelen, wandelen in de natuur, 

kamperen, … en nog veel meer! De 

leiding is druk in de weer met de 

voorbereiding en we kijken er heel hard 

naar uit in deze moeilijke tijd en hopen 

dat we samen op kamp kunnen 

vertrekken met de hele KSA. We zien 

jullie graag allemaal op kamp! 
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Piepjongknapen 

Joehoeee! Dag liefste piepjongknapen! 

 

Welkom in een spetterend derde 

trimester!  

Er staan ons weer enkele GE-WEL-

DIGE vergaderingen te wachten!  

Jullie vragen zich vast en zeker af 

wat wij deze keer voor jullie in petto 

hebben?  

Wel, dit trimester gaan wij testen hoe goed jullie wereldkennis is.  

Bereid jullie dus maar voor op spannend, knotsgekke, speelse 

zondagmiddagen! 

 

XOXO 

De beste leiding ooit:  

Louis, Douwe, Felix en Pauline 
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ZONDAG 25 APRIL: DETECTIVEVERGADERING 
Lang geleden maakten de 
gebroeders van Eyck een 
heel groot schilderij.  
Dit hangt al jaren in de Sint-
Baafskathedraal in Gent.  
Oooh nee, een van de 
panelen van het kustwerk is 
gestolen 
EEN REGELRECHTE RAMP!  
Vind het paneel, om het Lam Gods in ere te herstellen. 
 
 
ZONDAG 2 MEI: BOTENVERGADERING 

Hoogstwaarschijnlijk 
hebben jullie wel 
gehoord over het 
gigantische schip dat 
onlangs vast kwam 
te zitten in een 
kanaal in het verre 
Egypte.  
Dit zorgde voor 

enorm veel hinder, maar gaf ons ook inspiratie voor deze 
vergadering. Een kleine win voor ons dus!  
Wat we precies gaan doen, is momenteel nog zo 
mysterieus en geheimzinnig als de bevaarbare wateren 
zelf! 
we zullen even recht door zee zijn en alvast vertellen dat 
het zeker iets met boten te maken heeft! ;)  
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ZONDAG 9 MEI: VACCINVERGADERING 
Jullie worden vandaag echte virologen.  
Er staat jullie een heel belangrijke taak 
te wachten: maak een vaccin dat 
immuniteit brengt tegen corona.  
MAAR pas op!!!  
BESCHERM het vaccin goed tegen 
diefstal, want enkele geheime spionnen 
liggen op de loer. 
Maakt jullie klaar voor het grote 

spuitjesspel! 😊 
 
ZONDAG 16 MEI: VERKIEZINGSVERGADERING 

Aha! De 
presidentsverkiezing in 
Amerika: elke vier jaar 
is dit een hot topic!  
Voor deze vergadering 
heeft jullie leiding 

stevige campagne tegen elkaar moeten voeren, 
aangezien we allemaal verschillende ideeën hadden.  
Na meerdere debatten, bloedstollende stemmingen en 
het uiteindelijke besef dat je beter kan samenwerken dan 
tegenwerken, zijn we zeker dat het eindresultaat jullie 
onmogelijk kan tegenvallen.  
We zijn er alvast van verzekerd dat jullie door deze 
opnieuw onvergetelijk leuke activiteit, trouwe 
aanhangers zullen worden van het team 
‘Louis+Douwe+Pauline+Felix’!  
Four more years! 
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ZONDAG 23 MEI: BRANDWEERVERGADERING 
Het vuur verspreidt zich heel snel! 
Geen uitweg is te vinden! HELP!  
Niemand hoort ons. We zitten vast, 
we zijn omsingeld. HELP!  
Niemand ziet ons. Is er nog hoop op 
redding? 
Gekraak, bomen vallen uit elkaar. 
Rook, we zijn er verblind door. HELP!  

De stoere piepjongknapen worden 
ter hulp geroepen dus trek alvast je brandweerhelm aan! 
Een ding is zeker, het wordt ons heet onder de voeten 
vandaag! 
 
 
ZONDAG 30 MEI: KSA’S GOT TALENT VERGADERING 
Vandaag is 
de dag!  
De dag 
waarop we 
niet enkel 
het nieuws 
lezen… maar 
het nieuws worden!!  
KSA Melle organiseert een grote talentenjacht voor de 
piepjongknapen. Begin dus alvast je zangtalenten, 
danspasjes,… te oefenen!  De jury (aka de leiding) kan 

niet wachten! 😊 
 
 

KSA’S 
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ZONDAG 6 JUNI: GEEN VERGADERING 
Boeeee, geen 
vergadering!  
De leiding moet 
zich door veel 
studeerwerk 
zwoegen :(:(:(  
Treur vooral niet 
en geniet van 
jullie vrije zondag en hopelijk van het zonnetje! :)  
Tot snel! 
 
 
 
ZONDAG 13 JUNI: GEEN VERGADERING 

Er lijkt maar geen einde aan te 
komen.  
Elk weekend is pure verveling 
en de leiding moet hard 

studeren. 😥  
Maar geen zorgen! 
Nog eventjes doorbijten en dan 
zien we elkaar weer. 
Hopelijk fleurt deze gekke foto 
van leiding Douwe jullie een 

beetje op! 😉 
 
Misschien kunnen jullie een offer brengen om de leiding 
te eren.  
PS: NIET OFFEREN, dat was een grapje. 
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ZONDAG 20 JUNI: GEEN VERGADERING 

Ohnee!  
Alweer geen vergadering? :(  
Missen jullie ons al niet te veel? 
Wij jullie in ieder geval wel…  
We kunnen niet wachten om jullie 
terug te zien, want nu duurt het 
toch wel lang he! 
Maar niet getreurd!  

Naast de trieste mededeling dat er opnieuw geen 
vergadering is, kan wel gezegd worden dat het kamp 
intussen steeds dichter en dichter komt!  
Hopelijk vrolijkt dit leuk idee jullie een beetje op!  
Begin er intussen maar al over te dromen ;) 
En ohja, misschien is het wel interessant om reeds te 
beginnen aftellen naar volgende week! 
 
ZONDAG 27 juni: ZEE 
Whoop whoop!! Vandaag wordt 
een superleuke dag!  
We gaan naar zee en iedereen 
mag mee!!  
Zon, zee, strand en KSA! Wat wil 

een mens nog meer? 😊 
De leiding moet wel nog eens 
goed nadenken hoe we dit 
allemaal coronaproof kunnen 
organiseren.  
Laat zeker weten aan je mama en papa dat ze af en toe 
eens op Gimme kijken voor de laatste updates.  
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OUTRO 

Amai!  

 

Wat een toptrimester was dit! Hopelijk hebben jullie er even 

hard van genoten als wij!       Het is jammer genoeg tijd om 

jullie blauwe hemdjes even in de kast op te bergen. 

 

Maar gelukkige voor niet lang!  

Wij kijken er al heel hard naar uit om jullie allemaal op kamp 

terug te zien! We kunnen jullie alvast verklappen dat het de 10-

daagse van jullie leven wordt! 

 

Tot dan! 

Veel lieve groetjes 

van de leiding 

Louis, Douwe, Felix 

en Pauline 
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Jongknapen 

Hey hey hey 

Het is hier met de liefste, coolste leiding 

We hebben jullie zeer hard  gemist 
tijdens de paasvakantie en hopelijk 

hebben jullie een leuke vakantie gehad. 
Het vorige trimester was al leuk maar 
dit trimester word NOG leuker! We 
hebben megasupercoole spelletjes 

bedacht die jullie sowieso mega cool 
zullen vinden. Wij staan alvast te 

popelen om er terug aan te beginnen en 
jullie waarschijnlijk ook!! 

Tot snel op KSA! 

Groetjes van jullie liefste, coolste leiding 

Caspar, Thomas, Dimitri en Antonio 
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25 april: Avatar-vergadering 

Water, aarde, vuur, lucht. Lang 

gelden leefde de 4 naties in vrede 

samen. Maar toen veranderde 

alles toen de vuurnatie aanviel. 

Alleen de avatar, meester van de 

vier elementen, zou hen kunnen 

stoppen.  

2 mei: In mei leggen alle vogels een ei 

Pasen is jammer genoeg al lang voorbij dus chocolade 

eitjes zullen het niet worden. Maar we hebben 

vernomen uit goede bronnen en van vogelliefhebbers 

dat het niet goed gaat met deze beestjes. Kunnen jullie 

een paar eitjes leggen voor onze vriendjes, de vogels? 

9 mei: Piraten 

vergadering  

Onderwaterpiraatjes. 

Zeemeerminnen en 

maatjes. Ik verkoop geen 

praatjes. Schip ahoy, wie 

gaat mee? Als een 

keistoere kerel. Naar de wonderwaterwereld. In de 

duikschuit van Piet Piraat. AL WIE ONDER WATER GAAT 

… 
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16 mei: Leiding vs leden vergadering 

Het is tijd dat wij jullie eens met de grond gelijk maken. 

Begin al maar te trainen want wij gaan geen genade 

tonen vandaag. We are the champions, WE ARE THE 

CHAMPIONS … 

23 mei: Openlucht vergadering 

Tenten opzetten lukt al goed, maar de details, dat is nog 

een aandachtspuntje. Lukken die sjorringen nog? Want 

ook die moeten tiptop in orde zijn! Steek alvast de 

handen maar uit de mouwen. 

30 mei: Harry 

Potter vergadering 

Harry potter zit 

opgesloten door de 

boze Dolores 

Omber. Zijn staf is 

afgepakt en hij 

heeft geen bezem 

ter beschikking. Deze boze vrouw wil Voldemort helpen 

zijn plan ten uitvoer te brengen, Harry Potter is 

uitverkoren om Voldemort te verslaan dus moet hier 

koste wat kost uit geraken. Helpen jullie hem met 

ontsnappen? 
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6 juni: Geen vergadering 

Sorry kinderen maar het is bijna 

gedaan dit trimester, maar er 

komt nog een verassing aan namelijk … *tromgeroffel* 

ZEE!! Laten we samen aftellen! 

Nog drie weken tot zee! 

13 juni: Geen vergadering 

Nog twee weken tot zee!  

20 juni: Geen vergadering 

Nog ÉÉN week tot zee! 

We zijn er bijna, we zijn er bijna 

maar nog niet helemaal 

 

27 juni: Zee 

Splish splash 

splater, vandaag 

spelen we in het 

water! Een weetje: 

Er zitten meer 

vliegtuigen in de 

zee dan duikboten 

in de lucht 
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Zo liefste 

jongknaapjes 

Het zit er 

alweer op voor 

dit jaar. Wij 

hebben in ieder 

geval uiterst 

veel plezier 

gehad en jullie 

hopelijk ook. Met spijt in 

het hart sluiten we dan hier 

de krabbels voor een laatste 

keer af.  

Maar er is een lichtpuntje, 

een baken van hoop in deze 

duistere tijden: er staan nog 

10 dagen plezier op het 

programma voor we 

werkelijk afscheid nemen. 

Onze valiezen staan al 

klaar om te vertrekken!!! 

Tot dan lieverds 

Caspar, Thomas, Dimitri 

en Antonio 
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Knapen 
Jowkes Liefste Knapen! 

 

Toen wij begonnen aan dit tekstje, kregen we 

instant tranen in onze ogen en een nostalgisch 

gevoel dat ons terugbracht naar de afgelopen 

maanden van KSA. Is het nu echt al het laatste 

trimester??? Dat kan toch niet! Helaas, de tijd vliegt 

als je je amuseert en zo beland je bij de laatste KSA 

maanden   We gaan er alleszins alles aan doen om 

het voor jullie nog superleuk te maken ondanks het 

stomme Coronavirus! 

Zoals jullie zullen zien, valt de vergadering af en toe 

op een vrijdagavond dus bekijk dit zeker goed week 

per week! Wij kunnen alvast niet meer wachten om 

aan dit zalige trimester te beginnen. Daarna kunnen 

we eindelijk aftellen naar ons mega zalig 

zomerkamp! 

 

Veeeeeeele knuffels van 

op afstand, 

Famke en Hanne xoxo 
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Vrijdagavond 23 april: 

Levenswegvergadering  

Famke en Hanne zijn 

ondertussen al zodanig oud 

geworden dat zij last hebben 

van vele nostalgische 

gevoelens. Daarom hebben zij 

vandaag voor jullie een 

levenswegvergadering gepland! 

We willen jullie graag door het levenspad leiden; jullie stappen 

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! 

 

Zondag 2 mei: Waterspelletjes  

Hopelijk wordt het vandaag een 

hele warme dag want wij 

organiseren zalige 

waterspelletjes! Waar het begint 

met goed voorbereide 

waterballonspelletjes, evolueert 

het naar elkaar gewoon 

verzuipen met de tuinslang! Wij kijken er alvast naar uit om 

helemaal los te gaan! Voorzie misschien wel droge kledij en 

een handdoek zodat jullie zeker niet ziek worden! Bereid jullie 

maar al voor op een heus gevecht!  
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Weekend 7 - 9 mei: Gamel  

(Indien geen Gamel, Zaterdagavond 8 mei vergadering) 

Als Corona het toelaat zal in dit weekend Gamel doorgaan! 

Gamel?! Wat is dat nu weeral? 

Wel, Gamel is hoogstwaarschijnlijk het meest zalige weekend 

dat jullie ooit zullen beleven. Het lijkt een beetje op het 

zomerkamp maar dan in het klein. Jullie slapen in tenten, 

beleven het hele weekend in openlucht en doen mega leuke 

en avontuurlijke spelen! Daarbovenop leren jullie ook nog eens 

super veel nieuwe leeftijdsgenoten kennen van andere KSA’s! 

Wij duimen er 

alvast op dat dit 

doorgaat!! Zo niet, 

voorzien Famke en 

ik ook een zéér 

leuke vergadering 

op zaterdagavond 

;) Let’s pray for 

Gamel!  
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Vrijdagavond 14 mei: Verrassingsavond  

Wooohooow, net zoals vorige keer heeft jullie fantastische 

leiding weer een super leuke verrassing voor jullie in petto!! 

Hier kunnen we 

helaas nog niet al te 

veel over kwijt… Dus 

zeker afkomen is de 

boodschap! Wij 

kijken er alvast 

heeel hard naar uit!  

 

Zondag 23 mei: Openlucht  

Deze week staat er alweer hard werk op het programma! 

Aangezien Hanne en Famke toch niet erg onder de indruk 

waren van jullie sjor- en tentenbouw-skills vorige semesters, 

doen we nog eens een openluchtvergadering. Zo kan iedereen 

met een gerust hart op kamp vertrekken en moet er niemand 

zijn matje op de 

grond leggen 

      Hopelijk zijn 

jullie allemaal 

met vol 

enthousiasme 

van de partij 

om te tonen dat 

jullie echte 

KSA’ers zijn!  
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Zondag 30 mei: Terreinspelletjes  

Trek je loopschoenen en soepelste kledij maar aan, want deze 

vergadering gaan we helemaal los! De leiding organiseert 

super coole, originele, fantastische, hevige en spetterende 

terreinspelletjes! Zo kunnen jullie in deze saaie tijden toch wat 

energie kwijt       Eet maar 15 boterhammen met choco voor 

je vertrekt want je zal de suikers nodig hebben!  

 

Zondag 6, 13 & 20 juni: Geen vergadering  

Verschrikkelijk nieuws: jullie gaan ons 3 weekjes moeten 

missen.      De leiding zwoegt dan heel hard om die vreselijke 

examens tot een goed einde te brengen. Maar niet getreurd: 

na deze ellenlange maand staan wij weer helemaal paraat om 

het jaar met fantastische activiteiten af te sluiten! 

Dus geniet van het mooie weertje en droom maar veel over 

jullie prachtige 

leidingen, tot ook 

jullie weer helemaal 

enthousiast terug 

kunnen komen! (En 

droom maar al een 

beetje over het 

epische kamp dat 

steeds dichterbij 

komt      )  
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Zondag 27 juni: Zee  

Na die oneindig lijkende periode van gemis, gaan we met z’n 

allen naar zee!! (indien Miss Rona ons als wat met rust gelaten 

heeft natuurlijk) De duinen liggen al te wachten op ons, de zee 

bereidt haar mooiste golven voor, allemaal voor onze komst 

      Dat wil 

niemand toch 

missen?? Steek 

je zonnecrème 

maar al klaar en 

poets die 

zonnebril nog 

even, zodat ook 

jullie klaar zijn 

voor een mega 

coole dag!  
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Woowww, wat is de tijd gevlogen: we 

zijn al aan het einde van het trimester 

gekomen!! Maar iedereen weet 

natuurlijk: het coolste moet nog komen, 

KAMP!  

Wij hopen dat jullie dit jaar, ondanks 

de vele obstakels die we samen 

overbrugd hebben, toch een leuke tijd 

hebben gehad op KSA. We vonden het 

zalig jullie leiding te zijn! 

Wij hebben er alleszins heel erg van 

genoten, en hopen jullie vol 

enthousiasme te ontvangen op kamp, of 

op het terrein volgend werkjaar. Dit 

het liefst met jullie snoetjes ontbloot, 

zonder mondmasker       Tot dan!! 
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Jonghernieuwers 
Hey, hoi, hallo, goedemorgen en goedenavond lieve 

leden! 

Het derde trimester staat voor de deur, en jullie 

kunnen vast wel al raden waar we deze laatste weken 

extra hard op gaan focussen. You guessed it: op ons 

superweldige enige echte buitenlandse kamp richting 

Tsjechië!! We nemen aan dat – net zoals de leiding - 

jullie valliezen al half gevuld zijn, jullie 

wandelschoentjes 

ingelopen en jullie 

enthousiasme op 11 

staat om er samen 

met ons een 

fantastische 10 

dagen van te 

maken!  

Om jullie maximaal voor te bereiden op een 

onvergetelijke reis, staan de komende 6 weken 

volledig in het teken van jullie once-in-a-lifetime 

Tsjechiëreis. We verwelkomen jullie graag elk 

weekend met open armen (maar op veilige afstand) in 

het niet zo verre Melle! 

Stevige KSA-elleboogjes, 

Jaro, Lars en Elias 
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25 april: Quiz  

Om dit derde trimester te beginnen gaan we van start met een 

super deluxe quiz! Als tip geven wij jullie graag mee om het 

nieuws zeker en vast in het oog te houden. Maar wees gerust, 

jullie parate kennis zal ook op 

de proef gesteld worden. 

Kortom, jullie hersencellen 

zullen het lastig krijgen!  

Hopelijk zijn jullie in grote 

aantallen aanwezig want hoe 

meer hersencellen, hoe 

slimmer! Wij zien jullie graag 

verschijnen op de KSA! 

 

2 mei: Buitenlandskampvergadering  

Waar we naar toe gaan weten we ondertussen al, maar wat 

moet er nog gebeuren? Wanneer organiseren we nog eens een 

verkoop? En wat verkopen we dan? Hebben we ondertussen 

al een aardig budget of moet er toch nog wat samengeraapt 

worden? Wat gaan we dan precies doen daar in het verre 

Tsjechië? Over al 

deze vragen en meer 

zitten we vandaag 

samen! Wij kijken er 

al naar uit!! 
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9 mei: Kookvergadering  

Vandaag doen we eens 

iets anders dan actieve 

spelletjes of coole 

raadsels, want in Tsjechië 

moet er uiteraard ook 

gegeten worden! Indien 

we te ver zouden 

afdwalen met een kajak, 

of indien we verkeerd 

zouden lopen in de prachtige Tsjechische wouden, moeten we 

uiteraard zeker weten of jullie ons met jullie kookskills zouden 

kunnen verwennen. Afspraak @KSA met jullie mooiste 

keukenschort!!  

16 mei: Openlucht  

Jullie horen ons waarschijnlijk al afkomen, weeral openlucht? 

Maar dit is een zeer belangrijk onderdeel van in de KSA te 

zitten. Willen jullie later als leiding alle technieken kunnen om 

een supercoole constructie te maken? Ben je graag bezig met 

knopen te maken? Ben 

je niet bang van 

hoogtes? Dan moet je 

zeker afkomen naar 

deze vergadering! Wij 

leren jullie graag alle 

trucjes van de foor! 

See you @KSA!  
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23 mei: voorbereiding verkoop  

Het komt steeds dichter! 

We staan vol spanning te 

popelen om te vertrekken. 

Sommigen zijn 

waarschijnlijk al een 

zonnehoed gaan kopen, 

anderen nieuwe 

bergschoenen. Maar… er is 

nog werk aan de winkel! In het weekend van 2 mei beslisten 

jullie al hoe we geld in het laadje zouden krijgen, nu is het aan 

jullie om dit ook waar te maken! Laat ons de koppen 

bijeensteken, de handen (corona-proof) in elkaar slaan en deze 

f***ing verkoop organiseren! LET’S DO THIS! LET’S MAKE 

SOME MONEEEEY!! 

30 mei: verkoop/activiteit 

We hebben er samen over kunnen brainstormen en we 

hebben alles voorbereid: let’s do this! Haal jullie lieve 

verkoopsnoetjes en sluwe 

verkooptrucs maar naar boven om 

nog een laatste keer zoveel mogelijk 

geldbriefjes in te zamelen zodat we 

deze kunnen omwisselen naar 

Tsjechische Kronen en er veel coole 

dingen mee kunnen doen!!  
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6 juni: geen vergadering 

Helaas! Jullie zullen jullie favoriete 

leiding moeten missen! Maar dat wil 

niet zeggen dat jullie niet moeten 

studeren! Studeren is toch wel zeer 

belangrijk, ook al vervloeken we het 

allemaal wel soms. Wij hopen jullie 

rap terug te zien! Kusjes Jaro, Elias en Lars xxx 

 

13 juni: geen vergadering  

Examens, stress en hard werken, dat is 

zowat waar de leiding zich mee bezig 

houdt. Het enige lichtpuntje, het 

zilveren randje aan de donderwolk, 

het licht aan het einde van de tunnel 

nadert: BUITENLANDS KAMP! Kijk 

samen met de leiding vanuit jullie luie 

zetel mee uit naar Tsjechië. Geen vergadering dus         

20 juni: geen vergadering  

Ook deze week nog verzinkt de 

leiding in bergen werk en tonnen 

studeerboeken. Lege fluostiften 

stapelen zich op naast onze vuile 

was en lege snackborden. We 

hopen binnenkort weer het zonlicht 

te kunnen zien en naar iemand 
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anders dan de prof op onze lesopnames te kunnen kijken. Wij 

houden moed en wensen ook jullie nog veel succes met de 

laatste loodjes: volgende week zien we jullie terug!  

 

27 juni: iets met JHN’ers: speciale activiteit  

Wat? Speciale activiteit? Wat is dat? Wat gaan we doen? 

Whuuuuttt??? 

Als echte KSA’er weten jullie dat we rond deze periode van het 

jaar met de gehele KSA naar de zee 

gaan! De leiding heeft helaas al 

moeten constateren dat dit 

misschien ook dit jaar niet kan 

doorgaan. Jullie leiding is zo 

fantastisch dat wij toch graag een 

speciale activiteit willen voorzien, 

indien Miss Rona ons ervan 

weerhoudt ’t Zeeke te bezoeken! 

Wat we zouden doen is nog een 

verrassing! Meer info volgt zeker 

nog! 1 ding weten wij wel al: het 

zal zalig worden! 
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Dit was het dan alweer. Einde KSA. Voor velen 
onder jullie ook het einde van een fantastische 
carrière als lid. Maar helaas, alle mooie liedjes 
hebben een einde. ’t Is gedaan, afgehandeld, 
einde verhaal, afgelopen, fini, gepiept, klaar, 

over en uit, finito, schluss, af, uit, verleden tijd, 
voor elkaar, voorbij. Amen. MAAAAAR…..!!!!  

Er wacht jullie gelukkig nog een oh-zo-
fantastisch, holder-de-bolder over de top leuk 
wijs tof buitenlands kamp met ons als leiding. 

De perfecte afsluiter van een toch wat 
beneveld jaar!  

Wij kijken er al naar uit om jullie gezichtjes nog 
voor een laatste keer te zien!  

 

Stay 
tuned 
en tot 

dan! 

Jullie 
lieve 

leiding 

Jaro, Lars en Elias 
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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 

Louis Aelbrecht                  0472/12.69.00 

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 


