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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 
twee fantastische leiding: Elias en Dimitri. We zullen hen en 
zij zullen ons ook heel hard missen, maar daar staat 
tegenover dat we dit nieuwe jaar maar liefst 9 nieuwe leiding 
mogen verwelkomen. 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 2021 

-We zetten het KSA-jaar in in het weekend van 24-26 
september met een heuse streekbierenavond! Deze avond 
kan je als ouder onmogelijk afslaan; jullie kunnen rustig 
bijpraten en gezellig een biertje of een ander (niet-) 
alcoholische drankje drinken! De ideale avond om vrienden 
en familie uit te nodigen! Maar ook wat de kinderen betreft is 
er voor ieder wat wils. Want ook dit jaar zal er een heus 
adventure parc georganiseerd worden! De leiding voorziet 
daarin heel wat activiteiten waarop jong en oud zich naar 
hartenlust zullen kunnen uitleven. Net zoals vorig jaar zullen 
er ook opnieuw frietjes en andere versnaperingen voorzien 
worden. We hopen jullie daar dus allen te mogen 
verwelkomen vanaf 18u! Tot dan! 

-De officiële start van ons nieuwe jaar ligt op zondag 26 
september. Iedereen is welkom vanaf 14u om een 
fantastisch, zalig spel te spelen met hun nieuwe leiding! Na de 
activiteit (17u) vindt er een korte leidingsvoorstelling plaats, 
om daarna met z’n allen naar de diareportage van de mooiste 
kampkiekjes te kijken! 

OKTOBER-NOVEMBER 2020 

-Zoals elk jaar zijn we er ook dit jaar weer bij voor de Week 
van het Bos! Op zondag 17 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. 

Hou zeker Gimme in de gaten om meer info over deze week 
te weten te komen! 
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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 4 november tot en met 7 
november. Meer info volgt zoals gewoonlijk nog op Gimme 

 

MAART 2021 

-Op 19 en 20 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 
op rij tweedehandshemden aanbieden! Zo kan u een gebruikt 
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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 milan@ksamelle.be, 
deirdre@ksamelle.be of sebastiaan@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.   
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KSA Melle, de leidingsploeg 
 

SLOEBERS (2014-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Felix Dewagtere (21 jaar),  
Student orthopedagogie 

3e jaar leiding (banhoofd) 
Verantwoordelijke vieruurtjes, 
EHBO-verantwoordelijke 

felix@ksamelle.be 
0477/38.94.14 
 

Jaro Demetter (20 jaar),  
Student geschiedenis 

5e jaar leiding (bondsleiding) 
VZW-verantwoordelijke en 
websiteverantwoordelijke 

jaro@ksamelle.be 
bondsleiding@ksamelle.be 
0487/86.08.80 
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  Deirdre Diaine (16 jaar) 
Studente biotechnische 
wetenschappen 

1e jaar leiding  
Verhuurverantwoordelijke, 
uniformverantwoordelijke 

deirdre@ksamelle.be 
0470/63.31.96 
 

Lief De Rijke (16 jaar) 
Studente wetenschappen-
wiskunde 

1e jaar leiding  
EHBO-verantwoordelijke 

lief@ksamelle.be 
0468/46.61.01 
 

Sebastiaan van den Boogert 
(16 jaar) 
Student latijn-wetenschappen 

1e jaar leiding  
Uniformverantwoordelijke 

sebastiaan@ksamelle.be 
0483/00.83.77 
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PIEPJONGKNAPEN (2012-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lars Van Campe (22 jaar),  
Student industriële 
wetenschappen - 
elektromechanica 

6e jaar leiding (banhoofd) 
Penningmeester 

lars@ksamelle.be 
0483/20.23.26 
 

Famke Hoffman (20 jaar),  
Studente geneeskunde  

3e jaar leiding  
EHBO-verantwoordelijke 

famke@ksamelle.be 
0472/03.11.12 
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Brigje Provost (16 jaar) 
Studente dier en landbouw – 
technische wetenschappen  

1e jaar leiding  
Materiaalmeester 

brigje@ksamelle.be 
0492/06.37.17 
 

Bob De Rijcke (16 jaar) 
Student wetenschappen-
wiskunde  

1e jaar leiding  
VZW-verantwoordelijke 

bob@ksamelle.be 
0472/65.43.52 
 

Isalie Watté (16 jaar) 
Studente economie-talen 

1e jaar leiding  
Mediaverantwoordelijke 

isalie@ksamelle.be 
0477/05.72.30 
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JONGKNAPEN (2010-2011)  

  
Renzo Vercruyssen (17 jaar) 
Student latijn-wiskunde 

2e jaar leiding (banhoofd) 
jeugdraadverantwoordelijke 

renzo@ksamelle.be 
0468/34.76.45 
 

Benjamin van Wassenhove 
(22 jaar) pakjesbezorger en 
student oldtimerrestaurator 

5e jaar leiding  
Materiaalmeester en VZW-
verantwoordelijke 

benjamin@ksamelle.be 
0486/46.92.01 
 

Milan Demetter (18 jaar) 
Student humane 
wetenschappen 

3e jaar leiding  
Uniformverantwoordelijke 

milan@ksamelle.be 
0494/27.72.28 
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Ellen Deleu (16 jaar) 
Studente personenzorg  

1e jaar leiding  
Media- en 
geweestverantwoordelijke 

ellen@ksamelle.be 
0468/43.81.42 
 

Ytan Willemyns (16 jaar) 
Student bouw 

1e jaar leiding  
Verantwoordelijke vieruurtjes 

ytan@ksamelle.be 
0473/20.24.83 
 

Louis Aelbrecht (17 jaar) 
Student latijn-wiskunde 

2e jaar leiding 
jeugdraadverantwoordelijke 

louis@ksamelle.be 
0472/12.69.00 
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KNAPEN (2008-2009) 

Thomas Dejaeghere (18 jaar),  
Student burgerlijk ingenieur 

3e jaar leiding (banhoofd) 
Verhuur-, jeugdraad en VZW-
verantwoordelijke, 
penningmeester 

thomas@ksamelle.be 
0475/64.66.24 
 

Douwe Demetter (17 jaar),  
Student latijn-wiskunde 

2e jaar leiding  
Materiaalmeester 

douwe@ksamelle.be 
0456/13.96.18 
 



16 
 

  Oscar van den Boogert 
(18 jaar), Student burgerlijk 
ingenieur 
 
3e jaar leiding  
Materiaalmeester  
 
oscar@ksamelle.be 
0485/76.65.74 
 
 

Antonio (18 jaar),  
Student veiligheid 

3e jaar leiding 
Verhuurverantwoordelijke 

antonio@ksamelle.be 
0474/07.09.61 
 

Xander (18 jaar),  
Student sport- en 
bewegingswetenschappen 

1e jaar leiding 
Verantwoordelijke vieruurtjes 

xander@ksamelle.be 
0491/75.77.88 
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JONGHERNIEUWERS (2006-2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pauline Heirman (20 jaar),  
Studente psychologie 

3e jaar leiding  
EHBO- en 
gewestverantwoordelijke 

pauline@ksamelle.be 
0471/48.01.94 
 

Caspar Adriaensens (18 jaar),  
Student 

3e jaar leiding (banhoofd) 
Materiaalmeester en 
gewestverantwoordelijke 

caspar@ksamelle.be 
0486/98.11.35 
 

Hanne De Neve (21 jaar),  
Studente bestuurskunde 

6e jaar leiding (bondsleiding) 
vieruurtjes-, media- en 
jeugdraadverantwoordelijke 

hanne@ksamelle.be 
bondsleiding@ksamelle.be 
0499/40.25.72 
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BONDSLEIDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Hanne De Neve (21 jaar),  
Studente bestuurskunde 

6e jaar leiding (bondsleiding) 
vieruurtjes-, media- en 
jeugdraadverantwoordelijke 

hanne@ksamelle.be 
bondsleiding@ksamelle.be 
0499/40.25.72 
 

Jaro Demetter (20 jaar),  
Student geschiedenis 

5e jaar leiding (bondsleiding) 
VZW-verantwoordelijke en 
websiteverantwoordelijke 

jaro@ksamelle.be 
bondsleiding@ksamelle.be 
0487/86.08.80 
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Terugblik 
Kamp 
We kijken terug op een geslaagd kamp hoewel het noodweer 
er bijna een stokje voor stak. De leiding is hierdoor 2 dagen 
later op voorkamp vertrokken, maar met des te meer 
enthousiasme om alles op poten te zetten. We zijn 
aangekomen op een ietwat drassig terrein maar dat heeft ons 
niet afgeschrikt aangezien de zon stevig brandde. In no-time 
hebben we alles klaargezet en restte ons nog enkel het 
wachten vol ongeduld op de leden. Eenmaal dat iedereen was 
aangekomen, konden we pas echt beginnen. De eerste dagen 
waren al de max, ravotten, spelen, noem het maar op! Jammer 
genoeg dacht het weer ons nog even te komen storen. We 
kregen een stevige vlaag regen te verwerken. De leiding ging 
als een goed geoliede machine ploeterend door de regen hun 
opdracht tegemoet en slaagde erin alles en iedereen droog te 
houden. Gelukkig was dat dan ook het laatste wapenfeit van 
het weer. Ook de rest van de dagen waren geweldig en liep 
alles van een leien dakje. Dit brengt ons dan bij de laatste 
avond en het kampvuur. Na een avond vol sfeer was het een 
lichte anticlimax toen het vuur op zich liet wachten, maar na 
veel proberen, kregen we toch een heus kampvuur te zien.  

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zich geamuseerd heeft en 
dit zeker voor herhaling vatbaar is. Maar dan liefst toch zonder 
al die regen :). 

Peace, 

Caspar  
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Nieuwe leiding 
Wij mogen dit jaar maar liefst 9 nieuwe leiding ontvangen in 
onze leidingsploeg! We zijn heel blij met dit supergoede 
nieuws. Acht Jonghernieuwers – Deirdre, Lief, Sebastiaan, 
Ellen, Ytan, Brigje, Isalie en Bob - 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 een oud-lid, die een leven zonder KSA duidelijk 
niet aan kon: Xander! Ook hij kan alvast niet meer wachten 
op (opnieuw) zijn intrede te maken en wacht vol spanning af 
om zich op de eerste vergadering aan jullie voor te stellen. 

Brigje 

Heyyy, ik ben Brigje en ik ben 16 jaar oud. Ik zit in het 5de 
middelbaar op de tuinbouwschool van Melle. Ik volg de 
richting dier en landbouw – technische wetenschappen. 
Naast school en KSA ga ik ook nog elke week paardrijden. Een 
hobby die ik al heel lang en graag doe, maar die toch de KSA 
niet kan overtreffen. Na 8 jaar in de KSA gezeten te hebben 
als lid maak ik nu de overstap naar leiding. Ik heb er alvast 
heel veel zin in, ik hoop jullie ook!! Tot in september! ;)) 

Lief 

Hey allemaal, mijn naam is Lief en ik ben 16 jaar. Ik zit in het 
5de middelbaar op Atheneum Gentbrugge en ik doe 
wetenschappen-wiskunde. Buiten KSA speel ik ook nog graag 
piano. Na 11 jaar in de KSA kijk ik enorm uit om aan mijn 
eerste jaar als leiding te beginnen bij de sloebers. Ik kan niet 
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wachten om in september allerlei toffe activiteiten en 
spelletjes met jullie te doen! Hopelijk hebben jullie er ook al 
zin in! :-) 

Sebastiaan 

Hallo allemaal! Mijn naam is Sebastiaan en ik ben 16 jaar oud. 
Ik ben de broer van leiding Oscar en ik doe nu mijn eerste jaar 
leiding hier op de KSA! Mijn hobby’s zijn KSA en rugby. KSA 
doe ik nu al 2 jaar en ik kijk er enorm naar uit om mijn broer 
in het leidingsteam te vergezellen. Ik ga me dit jaar enorm 
inzetten om een topleiding te worden, en hopelijk zelfs beter 
dan mijn grote broer ;-) 
Ik kijk er alvast naar uit, tot in september! 

Ellen 

Hey hoi iedereen! Ik ben Ellen en studeer personenzorg in IVV 
te Gent. Ik begin nu aan mijn 5e jaar in de KSA en mijn eerste 
jaar als leiding. Als ik na de KSA nog een vrij dagje vind ga je 
me waarschijnlijk achter een schaakbord zien zitten :-) of met 
mijn neus in de boeken (geen Krabbels, maar studeerboeken 
jammer genoeg). Voila, dit is een kleine samenvatting van wie 
ik ben en wat ik graag doe. Je gaat me vast en zeker beter 
leren kennen op de KSA, tot dan! Ik kan alvast niet wachten 
om mijn creativiteit in spelen te steken die jullie vol plezier 
ontdekken, tot binnenkort vrienden! 
Kusjess, Ellen xx 
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Isalie 

Hey iedereen! Ik ben Isalie en maak deel uit van de nieuwe 
leiding. Ik ben 16 jaar en zit in het vijfde middelbaar op het 
Sint-Franciscusinstituut in Melle. Daar volg ik de richting 
economie-talen. Naast elke zondag naar de KSA te gaan, ga ik 
ook nog wekelijks paardrijden. Ik ben ongeveer 10 jaar lid van 
de KSA en vanaf dit jaar zullen jullie mij op elke vergadering 
terugzien als enthousiaste leiding. Ik hoop dat jullie er, net als 
ik, suuuper veel zin in hebben, tot binnenkort! 

Deirdre 

Hey hoi allemaal! Ik ben Deirdre en ik ben 16 jaar. Ik studeer 
biotechnische wetenschappen aan het Scheppersinstituut in 
Wetteren. Ik ben superblij dat ik na 11 jar lid zijnde mezelf 
eindelijk leiding kan noemen, yay! Naast KSA heb ik ook nog 
andere dingen doen. Ik speel volleybal bij VC Kalken in 
Wetteren en speel ook nog af en toe toneel. Ik heb superveel 
zin om dit jaar, samen met topmensen naast mij, de 
sloebertjes leiding te geven. Ik wil er zeker voor zorgen dat ze 
net zo topjaren tegemoet gaan als ik indertijd! See you in 
september, ciao ciao! 

Bob 

Hallo iedereen! Ik ben Bob en ben 16 jaar oud. Ik ben alvast 
heel herkenbaar door mijn 1m92, dus als je een reus ziet 
lopen: it’s me! Ik zit in het 5e  middelbaar op het college in 
Melle waar ik dit jaar wiskunde-wetenschappen volg. Ook al 
ben ik zelf maar één jaar lid geweest, heb ik superveel zin om 
jullie allemaal leiding te geven en ben van plan me volledig te 
smijten! Ik kijk er alvast naar uit om dit jaar met de 
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Piepjongknapen elke zondag samen te komen en ik zie jullie 
dan allemaal in september! 

Ytan 

Hey iedereen! Mijn naam is Ytan en ik ben 16 jaar. Ik ga naar 
school in het Scheppersinstituut in Wetteren waar ik bouw 
studeer. Buiten KSA heb ik geen verdere hobby’s wat 
betekent dat ik me dit jaar de volle honderd procent kan 
smijten. Ik heb er megaveel zin in, jullie toch ook?! 

Xander 

Hoiii! Ik ben Xander, 18 jaar oud en gloednieuwe 
Knapenleiding. Ik heb heel lang in de KSA gezeten als lid en zie 
het helemaal zitten om leiding te geven aan al deze nieuwe 
gezichten. Ik ben in de KSA beland door mijn papa die me als 
kleine sloeber naar Melle stuurde. Sindsdien ben ik er niet 
meer weg te houden! Dit schooljaar ben ik van plan sport en 
bewegingswetenschappen te studeren. Ik ben namelijk heel 
sportief en hou heel erg van gewichtheffen! Ik kan niet 
wachten jullie allemaal te ontmoeten en maak jullie borst maar 
nat want het wordt een spetterend jaar!  
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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 het lokaal meteen aan te 
pakken en te zorgen voor het binnen- en buitenlaten 
van de huurders 

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, Evelien, Djien, 
Lars, Jaro en Danny om op kamp de keuken al die 
dagen lang draaiende te houden 
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o Ruben, Jellien, Ruben, Samuel, Emilie, Ludo, Margot, 
Evelien, Deirdre, Lief, Ellen, Bob, Ytan, Isalie, Brigje, 
Seba, 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 
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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 14 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! 
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In de kijker 
Streekbierenavond  
Traditiegetrouw organiseren we ook dit jaar weer een 
streekbierenavond. Alle informatie hierover komt nog online, 
dus hou zeker onze online platformen in de gaten als je graag 
een heerlijk streekbiertje of iets anders drinkt! Wat we wel al 
kunnen meedelen is dat deze zalige avond doorgaat op 
vrijdag 24 september vanaf 18u in onze eigen KSA lokalen! 

Week van het Bos 
Naar jaarlijkse 
gewoonte doen we 
weer mee aan de week 
van het bos. Dit houdt 
in dat we op zondag 17 
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 22 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 4 november t.e.m. 7 
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 21 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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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 https://www.instagram.com/ksa_melle/ en volg 
ons! 
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Programma 
SLOEBERS 
Welkom aan boord, lieve sloebers! This is your 
captain speaking. 
Zijn jullie klaar voor de reis van jullie leven? Wij 
nemen jullie namelijk mee op wereldreis!  
Eén met enkele tussenstops in prachtige 
streken, waar wij onwijs leuke avonturen zullen 
beleven. Haal maar alvast jullie hemden van 
onder het stof. Wij tellen reeds naarstig af naar 
ons vertrek! Hopelijk zijn jullie even enthousiast als wij! 
Tot snel! 
Heel veel dikke knuffels van jullie ongezien plezante 
leiding: 
Seba, Lief, Deirdre, Jaro en Felix 
 
 
26/09: kennismaking 
Dag lieve sloebers! Logischerwijs wordt het jaar 
wederom ingezet met een kennismakingsvergadering! 
De leiding kijkt er heel hard naar uit om jullie te leren 
kennen en hopelijk is dat wederzijds. Het is uiteraard ook 
handig de namen van jullie nieuwe vriendjes te 
ontdekken. Dit doen we op de eerste plek van onze 
figuurlijke wereldreis: Zaventem! 
  
Na deze geslaagde vergadering is er ook een 
leidingsvoorstelling en diareportage voorzien! Blijf dus 
zeker nog even hangen ;) 
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03/10: diertjesvergadering 
Morgen is het werelddierendag! Graag 
willen we daarom vandaag alvast een dag 
aan de beestjes wijden, met behulp van 
de fantastisch coole sloebers. Hiervoor 
maken we ons klaar voor een tocht 
doorheen het Amazonewoud in Brazilië: 
thuisbasis van talloze dieren. 
 
 
10/10: doop  

India 
Na een enorm toffe zondag 
in Brazilië nemen we een 
directe vlucht naar India! 
Doe alvast jullie vuile kleren 
en laarzen maar aan, want 
het is hier vuiler dan vuil! 

Overal modder, mest en nog veel smerige smurrie om in 
te rollen! Vergeet geen extra kleren, en bereid je voor op 
de vetste vergadering van het jaar! 
 
17/10: week van het bos 
Vorige vergadering maakten we ons 
heel vuil in India, maar vandaag 
staat er iets helemaal anders op de 
planning! Onze tocht zet zich verder 
richting………….Madagascar! Een 
bosrijk gebied waar wij opnieuw een 
heus avontuur zullen beleven. Trek 
jullie stevige schoenen maar alvast 
aan, want het beloofd een beestig 
leuke dag te worden! 
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Meer info over waar precies in Madagascar we zullen 
vertoeven, volgt op Gimme. 
 
24/10: Griekenland vergadering 

Het was een topzondag in 
Madagascar en we hebben ons 
enrom geamuseerd, maar we zijn 
ondertussen alweer in het 
klassieke Griekenland 
aangekomen. We maken kennis 

met de Griekse goden en coole verhaaltjes. Toga’s, 
lauwerkransen en nog véél meer! 
Welkom, lieve sloebers, in Griekenland! 
 
 
31/10: geen vergadering 
Ohnee! Storm boven Griekenland! Ons vliegtuig naar de 
volgende bestemming kan nu onmogelijk vertrekken. We 
zijn genoodzaakt een weekje te wachten. We zien jullie 
binnenkort graag terug voor een extra lang avontuur, ter 
compensatie van dit treurige voorval. 

 
 
04/11 - 07/11: weekend 
Na ons onvoorzien lange 
verblijf in Griekenland zijn de 
wolken eindelijk 
weggetrokken. Het zonnetje 
schijnt en er valt geen 
druppel meer uit de lucht. 
We stappen op het vliegtuig 
richting … België, waar we 



35 
 

een pauze zullen houden in onze wereldreis van maar 
liefst 4 dagen! Meer info over waar ons vliegtuig exact 
zal landen, wanneer de piloten ons afzetten en wat we 
allemaal moeten inpakken verschijnt nog op Gimme!  
 
14/11: Wild West vergadering 
Een weekendje België heeft ons toch even kunnen 

verlossen van 
heimwee, maar 
nu zetten we 
weer met volle 
energie onze 
reis verder! 

Deze keer richting het Wilde Westen! Laat de innerlijke 
cowboys en indianen in jullie maar alvast los. Of we om 
klokslag 14h een duel zullen voeren, paarden zullen 
moeten temmen of iets helemaal anders, is nog even 
geheim! Wij hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn 
om het geheim te ontdekken!  
 
21/11: verkoop 
Van het Wilde Westen reizen we door naar één van de 
rijkste landen ter wereld: Dubai! Het is namelijk weer tijd 
voor de jaarlijkse verkoop. We gaan van huis naar huis 

om zo veel mogelijk geld te 
verdienen in ruil voor iets 
super leuks! Die inwoners 
van Dubai kunnen gerust 
wat geld missen, dus we 
gaan ons best doen zo veel 
mogelijk te verkopen! Wat 

we precies zullen verkopen is nog even een mysterie ;) 
 
Deze vergadering gaat zowel door in de voormiddag als 
in de namiddag. Wil je op beide momenten aanwezig 
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zijn, neem dan zeker een lunchpakket mee. Als je enkel 
in de voormiddag of enkel in de namiddag wil komen, 
kan dat zeker ook!  
Meer info volgt op Gimme. 
 
28/11: Hollywoodvergadering 
Als beloning voor het enorm zware werk dat jullie vorige 
week verricht hebben tijdens de verkoop, doen we het 
vandaag wat rustiger aan. Waar kan dat beter dan in 
Hollywood? Het is de plek van gigantische villa’s, 
homecinema’s, butlers en super hard chilleeeeen! Het 
wordt desondanks weer een geweldige vergadering!  
 
 
 
 
 
05/12: Sinterklaas  

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje 
weer aan, hij brengt ons…… Wie o wie zou 
het zijn? Er is maar één manier om 
hierachter te komen :) 
Wij kijken er naar uit zowel jullie, als de 

mystery guest te ontvangen! We zien jullie snel in het 
zonnige Spanje! 
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10/12: we’re going to Ibiza!  
Joehoeeee! Feestjeeee! Klaar voor het 
meest gekke feestje op Ibiza? Trek 
allemaal jullie dansschoenen maar aan 
en maak jullie klaar voor een avond om 
nooit meer te vergeten. We gaan 
helemaal uit ons dak! 
 
Deze vergadering valt, zoals jullie zien, 
op een vrijdag! Meer info hierover volgt nog via Gimme. 
See you in Ibiza!! 
 
19/12: kerstfeestje  

Na het warme Ibiza trekken we 
naar het Noorden om een wel heel 
speciale persoon te gaan 
bezoeken. Een heel grote, 
vriendelijke, rood geklede man met 
een witte baard. Hij heeft veel 
rendieren die bij hem wonen en 
waarmee hij elk jaar naar zijn werk 

gaat. Op ons vliegticket staat Lapland, maar hebben 
jullie al kunnen raden wie we daar gaan tegenkomen? 
PS: neem voor deze vergadering allemaal een 
(ingepakt) cadeautje mee ter waarde van ongeveer € 5. 
 
26/12: geen vergadering 
Slecht nieuws! Onze bus uit Lapland heeft een 
lekke band! We zullen hier een weekje extra 
moeten blijven en nog even langer genieten van 
het mooie Lapland. Maar vrees niet, volgende 
week kunnen we de trein nemen! 
Geniet maar van je tijd hier, en relax even 😊"#$% 
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02/01: geen vergadering 
Toen we eindelijk onze 
reis konden verder 
zetten vanuit Lapland 
met de trein, waren we 
allemaal heel gelukkig! 
Maar het geluk staat 
blijkbaar niet aan onze 

kant deze weken. Toen de trein was vertrokken en we 
bijna halverwege waren, stopte hij bruusk. Er ligt 
namelijk een boom op de sporen, dus we kunnen 
helemaal geen kant meer uit. Hopelijk volgende week 
meer geluk! '()  
 
09/01: geen vergadering 
Ijsberg in zicht!! 
Jullie geweldige leiding had tickets geregeld 
voor een tocht over water, maar helaas kan ons 
luxe cruiseschip niet vertrekken. Er drijven 
namelijk gevaarlijk veel ijsbergen rond op zee. 
We willen uiteraard taferelen zoals bij Titanic vermijden 
en daardoor kan onze reis vandaag ook niet verder 
gezet worden. Maar niet getreurd, we kunnen snel weer 
allemaal samen aan de slag! We missen jullie! :’(  
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Wij hebben enorm genoten van onze prachtige reis 
samen met jullie! We kijken er alvast naar uit om volgend 
trimester opnieuw vele avonturen met jullie te beleven, 
met evenveel enthousiasme als afgelopen tijd! Tot heel 
snel :) 

Dikke knuffels van jullie leiding 

Seba, Lief, Deirdre, Jaro en Felix 
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PIEPJONGKNAPEN 

Heyyyyy allerliefste 
piepjongknaapjes!!! 
Na een lange vakantie zijn we 
eindelijk terug! Hopelijk hebben jullie 
ksa niet te veel moeten missen. Bereid 
jullie maar voor op een trimester 
vol sprookjes en Disneyverhalen. We 
hopen dat jullie er net zoals ons 
super veel zin in hebben. 
Begin de dagen maar al af te tellen! 
:)) 
 
Veeeel groetjes jullie supercoole 
leiding xx 
Famke, Lars, Isalie, Bob en Brigje 
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Zondag 26 september: Kenningsmakingspelletjes + 
Diavoorstelling 

We vliegen er op 
deze eerste 
vergadering van 
het jaar meteen 
in! Omdat de 
leiding heel wat 
nieuwe 
gezichten te zien 
zal krijgen en 
jullie ook enkele 
nieuwe leidingen 
zullen ontmoeten, beginnen we met een hoop 
kennismakingsspelletjes om elkaars namen te leren maar 
ook om elkaar al een beetje beter te leren kennen :) .  
Nadat wij enkele uurtjes samen lol hebben gemaakt, zijn 
alle mama’s en/of papa’s welkom om naar de 
diavoorstelling te komen kijken. Daar zullen zij zien wat 
voor zotte toeren jullie allemaal uitgehaald hebben op 
kamp ;) . 
Wij kijken er alvast super hard naar uit om jullie allemaal 
te ontvangen op ons vertrouwde terrein voor een epische 
opening van een nieuw jaar! 
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Zondag 3 oktober: Prinsen- en prinsessenvergadering 

Vandaag staat 
jullie een mega 
coole 
vergadering te 
wachten! Jullie 
zullen moeten 
samenwerken 
om de 
opdracht te 
volbrengen, haal jullie skills dus maar al boven! Wie zijn de 
beste prinsen en prinsessen? Wij zien jullie graag verschijnen 
om 14u op KSA! 

Zondag 10 oktober: Doop  

Bij deze gore maar super vette 
vergadering gaan we net zoals 
Shrek een vuil badje nemen. 
We gaan allerlei leuke 
spelletjes spelen met als doel 
vuil, stinkend en met een grote 
glimlach op het einde van de 
dag terug naar huis te keren. 
Leg dus alvast wat vuile kleren 
aan de kant die daarna mogen 
weg gesmeten worden (als je 
niet stinkend wil rondlopen) 
voor deze fantastische dag! De 
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leiding heeft er alleszins super veel zin in om met jullie 
zoals onze groene vriend hier kei vuil te worden :). 

Zondag 17 oktober: Week van het bos  

Vandaag is het niet 
zomaar 
vergadering! Wij 
gaan vandaag naar 
het bos want het is 
deze week namelijk 
week van het bos! 
Wij hebben er alvast 
super veel zin in!! 
Maar let wel op voor de grote boze wolf! Waar en wanneer 
we elkaar gaan ontmoeten zullen jullie te weten komen via 
Gimme. Tot dan! 

 

Zondag 24 oktober: Knutselvergadering  
Deze week hebben we een super coole 
vergadering voor jullie in petto. Vandaag laten 
we jullie favoriete Disney karakters en 
sprookjesfiguren tot leven komen. Begin maar 
al eens na te denken over wie je altijd wel al 
eens in het echt hebt willen zien. 

Ps: Breng allemaal een oud paar sokken 
mee. Niet vergeten hé ;)  
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Zondag 31 oktober: Geen Vergadering 

Deze week gaan wij jullie 
méééééga hard missen: er is geen 
vergadering :( Maarrrr jullie 
hebben vakantie, dus dat is toch 
iets positiefs! En volgend weekend 
staat ons natuurlijk één van de 
coolste weekends van het jaar te 
wachten ;) Dus, droom deze week maar goed over jullie 
toffe leiding zodat je ons niet te veel mist. En we zien 
elkaar snel weer terug! Tot volgende week!! 

 

Donderdagavond-zondag 4-7 november: Weekend 

YESS! Het is weer tijd 
voor het allerleukste 
weekend van het jaar. 
Een heel weekend 
samen ravotten en super 
coole spelletjes en 
avonturen beleven, met 
jullie fantastische leiding 
uiteraard ;). Meer info 
hierover volgt nog.   
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Zondag 14 november: 
Openluchtvergadering 

Openlucht, dat betekent net als Bob 
De Bouwer dingen maken en 
construeren. Jullie gaan op deze dag 
knopen leggen en nog wat 
extraatjes zodat jullie op kamp en in 
het dagelijkse leven goed zijn 
voorbereid om dingen zelfstandig in 
elkaar te steken. Klein geheimpje: 
Bob De Bouwer zelf komt ook!!  

Zondag 21 november: Verkoopvergadering  

Vandaag is 
een speciale 
dag. Wij gaan 
er namelijk 
voor zorgen 
dat er veel 
centjes 
worden 
verdiend voor 
de KSA 
vandaag. Hou 

er rekening mee dat het vandaag de activiteit al in de 
voormiddag start! Haal jullie beste verkooptrucs maar 
boven want we gaan ze zeker en vast nodig hebben! 
Meer info over wanneer jullie op KSA moeten zijn zal 
verschijnen op Gimme!  
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Zondag 28 november: Film 

Omdat jullie vorige week zo hard 
jullie best gedaan hebben en zoveel 
verkocht hebben, verdienen jullie 
nu wel een rustige vergadering. We 
bouwen ons lokaal om tot een 
echte cinema zaal om allemaal 
samen een leuke film te kijken. Als 
jullie thuis nog een leuke film hebben liggen, mogen jullie 
deze zeker meebrengen. 

Zondag 5 december: Sinterklaas 

5 december… die datum klinkt 
jullie allemaal wel bekend in de 
oren, niet? Ja hoor, dat is de 
avond voordat Sinterklaas 
allemaal leuks en lekkers komt 
brengen! Maar wij hebben met 
hem geregeld dat hij daarvoor 
even langskomt op KSA om 
jullie als eerste te verrassen 
met zijn geschenken. Is dat niet 
superrr?! 
Maak jullie dus klaar om hem te ontvangen: smeer je keel 
en leer nog eens zijn favoriete liedjes uit je hoofd, dan zal 
hij zich meteen welkom voelen bij de piepjongknapen ;)  
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Vrijdag 10 december 18u-21u: Etentje  

Mmmmmmmm eten, wie 
houdt er niet van?! Hopelijk 
hebben jullie vanavond veel 
honger, want deze 
vergadering maken we er 
allemaal samen een gezellig 
etentje van. Vergeet niet om 
5 eurootjes mee te nemen 
naar de KSA! Wij gaan 
namelijk 
smulleeeeeeeeeeen! 
Let op dat de vergadering op vrijdagavond is! Dus niet op 
zondag! We zien jullie dus graag verschijnen om 18u op 
vrijdagavond!  

Zondag 19 december: Kerstfeestje 

Oooh denneboom, oooh denneboom. 

Wat is onze TAK toch wonderschoon!! 
(Jullie natuurlijk). Deze vergadering is het 
Kerstfeest en de kerstman is weer eens 
voorbereid voor jullie allemaal een 
cadeautje te geven en jullie allemaal blij te 
maken. Wij hebben alvast ook wat 
geweldige spelletjes voorbereid om er weer een fantastische 
vergadering van te maken zoals altijd ;). We verwachten dan 
jullie allemaal goed gezind terug te zien op KSA Melle. 
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Zondag 26 december: Geen Vergadering 

Ohhh het is weer 
tijd om de 
feestdagen te 
vieren! Heerlijk veel 
eten en super leuke 
kadootjes krijgen! 
Wat is er nu leuker? 
Helaas gaan jullie 
ons vandaag 
moeten missen want ook voor ons zijn het feestdagen. Wij 
moeten onze tijd dat we met jullie doorbrengen op zondag nu 
spenderen met onze familie!  

Zondag 2 januari: Geen Vergadering 

Gelukkig Nieuwjaar!!!!! 
Oeps 1 dagje te laat 
(moet kunnen toch :)) 
Helaas is er deze week 
opnieuw geen 
vergadering. Jullie zullen 
ons nog heel even 
moeten missen :( 
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Zondag 9 januari: Geen Vergadering 

Ook deze week gaan jullie ons nog 
moeten missen. We weten het, dat 
is echt niet leuk want zonder jullie 
mega toffe leiding is zondag toch 
niet hetzelfde :(( Maar nog even 
geduld en dan staan wij weer klaar 
voor een trimester vol spelletjes en 
plezier!  

 

Zo, het eerste trimester is alweer voorbij! 
Hopelijk hebben jullie er even hard van 
genoten als wij. We kijken er nu al naar 
uit om jullie volgend trimester opnieuw te 
verwelkomen. De coole spel-ideetjes en 
energie om terug leiding te geven borrelen 
al binnenin ons, dus houd jullie maar 
klaar voor een nog spectaculairder 
trimester vol met toffe activiteiten en 
spannende avonturen want voor je het 
weet zijn we er weer! TOT DAN!!  

Veel liefs, jullie fantastische leiding, 
Famke, Lars, Brigje, Bob en Isalie. 
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JONGKNAPEN 

 
 

Yes!!! Het is weer zo ver! Er staat een KSA-
jaar vol spanning, avontuur en plezier op 

jullie te wachten. Bereid je voor op 
challenges en opdrachten die enkel echte 

KSA-ers, zoals jullie, aankunnen onder 
leiding van jullie supercoole leiding. Kortom, 

wees klaar voor een gek KSA-jaar!  
High five van jullie leiding: Baardman Benji, 

Magische Milan, Energieke Ellen, 
Yoghurtsoep Ytan, Lijpe Louis en Rollende 

Renzo 
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26 september : Kennismaking  

Eh?! Wie zijn dit allemaal?! Allemaal oude bekenden of 
nieuwe KSA-strijders, leer elkaar (beter) kennen aan de hand 
van het avontuur waar jullie zijn beland. Dit is ook het ideale 
moment om de beste leiding van het universum te 
ontdekken! Wat een kans! Wees er dus zeker bij!  

Opgelet: Na de vergadering volgt er de leidingsvoorstelling en 
diareportage van kamp 

3 oktober : Het mysterie van het 
eiland  

Paniek in de tent! Waar zijn we?! 
Hoe geraken we hier weg? Zijn we 
hier alleen? Hoe zijn we hier 
geraakt? Zoveel vragen! We zoeken 
naar antwoorden op het eiland en 
proberen het mysterie te ontrafelen. Neem allemaal jullie 
goede wil en inzet mee, want je zult het kunnen gebruiken.  

 

 

10 oktober : Doop 

Oei oei oei! Ruiken jullie die vuile geur ook? Het brouwsel dat 
op jullie ligt te wachten op KSA stinkt met de minuut harder! 

Vuile kleren aan en hop, naar de KSA! Want zelfs dat houdt 
een echte KSA-er niet tegen! 
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17 oktober : Week van het bos 

Door Corona hebben we vaak moeten binnen zitten waardoor 
we de natuur minder konden zien ☹. Maar niet getreurd!  

Op KSA is het week van het bos waar je niks anders ziet dan 
natuur! Wat we gaan doen is nog een verrassing maar je mag 
ons geloven, het wordt plezant!! Verdere info volgt op Gimm-
e. 

 

24 oktober : Pannenkoeken Vergadering 

Wat eten we vandaag? Het wordt gemaakt met bloem, 
eieren en melk. Pannenkoeken natuurlijk!  

Onze tak zal geschiedenis schrijven want wij gaan 
pannenkoeken bakken als nooit tevoren! 

 

 

31 oktober : Geen vergadering 

Ooh nee! De leiding gaat jullie moeten teleurstellen want er is 
geen vergadering vandaag.  

Geniet van de welverdiende herfstvakantie en hopelijk tot op 
weekend! 
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4-7 november : WEEKEND!  

Vorig jaar hebben we deze traditie moeten overslaan door 
een reden die ons allemaal gekend is. Maar dit jaar gaan we 
er een superduperwuterweekend van maken. Een weekend 
zoals nog nooit is voorgedaan staat op jullie te wachten. 
Verdere info zal nog volgen op Gimm-e! 

 

 

14 november : Openlucht-vergadering  

Sjorren, tenten opzetten, knopen maken,... We gaan onze 
skils verbeteren voor we op kamp kunnen gaan toch? 

Geen paniek als je nog niks kan, want vandaag is de dag om 
veel bij te leren!  

 

 

21 november : Verkoop  

Dingelinggeling, vandaag gaan jullie jullie zelf mogen wagen 
als echte verkopers! Het is namelijk de trimestriële verkoop, 
jeeeeeeeeeey!!! 

Meer informatie volgt later nog op GIMME. 
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28 november : Film  

Doordat we super goed verkocht hebben vorige week heeft 
de leiding beslist om jullie eens te verwennen! 

Meeeeet… Een super leuke film!!! Voetjes op tafel en kijken 
maar!   

 

5 december : Sinterklaas  

Ding dong: ho ho ho, zijn jullie allemaal braaf geweest? 
Hebben jullie allemaal jullie schoentje gezet?  

Vandaag is het namelijk Sinterklaas!!! Ontmoet Sinterklaas en 
zijn roetpieten! Misschien krijgen jullie wel een stuk 
chocolade… 

11 december : 1 Tegen allen  

Jullie zullen vandaag goed moeten samenwerken om deze 
opdracht te kunnen voltooien! Dus bereid jullie alvast maar 
voor. Vandaag gaan al jullie skills van pas komen die jullie de 
afgelopen weken ontwikkeld hebben! Tot dan bodybuilders! 
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19 december : Kerstfeestje  

Ho ho ho! Wie we daar hebben! Een 
oude bekende, de Kerstman! Dat 
betekent maar één ding. Het is weer 
de mooiste tijd van het jaar! Wees 
welkom op het kerstfeestje van KSA 
Melle! Een moment van vreugde, 
plezier en warmte. Wees er zeker bij, 
want misschien is onze vriend de Kerstman wel eens langs 
geweest bij de leiding... 

 

 

26 december, 2 januari en 9 januari: Geen vergadering  

Geen vergaderingen? Inderdaad, deze periode is de tijd om 
met je familie gezellig aan het haardvuur te zitten en 
cadeautjes open te maken. Niet getreurd want na de vakantie 
zijn we er weer!! Geniet van jullie welverdiende vakantie en 
eet jullie buikjes maar goed rond! De leiding is nu heel erg 
druk aan het studeren maar kunnen alvast niet meer wachten 
om jullie na de examens met open armen te ontvangen!  
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WAUW! De tijd gaat nogal snel als je 
plezier hebt, vinden jullie niet? 
Met spijt in het hart moeten wij jullie 
vertellen dat het eerste trimester er 
alweer op zit, sjonge jonge… 
Gelukkig zijn wij ervan overtuigd dat jullie 
het fantastisch vonden! 
Nu jullie alle vaardigheden hebben 
kunnen oefenen om te overleven op het 
onbewoond eiland zijn wij er zeker van 
dat jullie het goed gaan stellen zonder 
ons! We eindigen dit trimester met een 
fameuze quote van sloeberleiding 
Bobbuh: ‘Tot gauw’ 
Kusjes jullie leukste leiding! xx Milan en Renzo zijn de 
allerleukste ;) 
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KNAPEN 
Jo, 

Hier zijn we weer, de schrik van alle dieven. Met ons 
kattenkwaad vechten tegen misdaad. Hier zijn we weer met 
ons valt niet de sollen, want wij zijn van MELLE. 

1,2 Het nieuwe jaar begint. 

3,4 KSA Melle is the place to be 

5,6 Altijd op jacht 

7,8 We jagen zondagnacht (van 14u tot 17u 
welteverstaan*+,-) 

Op dieven en op gangsters, rovers en misdadigers. We jagen 
ze wel op de vlucht! Er hangen avonturen in de lucht 

Gangsters, Gangsters 

We jagen ze wel op de vlucht. 

Gangsters, Gangsters 

Er hangen avonturen in de 
lucht. 

Zie jullie daar grote sloebers!! 

Vreemde groeten van, 

Xander, Oscar, Antonio, 
Douwe en  Thomas 

PS: SOS, Heeelppppp……!! 
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26/09: Welcome to the town of 
terror-vergadering  

Welkom to the town of terror! Na 
een lange zomer geen KSA, zijn we 
eindelijk terug. MAAR er is heel 
veel gebeurd. De inwoners van 
Melle verspreiden verhalen over 
moordenaars, kannibalen, illegale 
handelaars en compleet gekke 
kerels. Ze lopen over de straten, 
verstoppen zich in de struiken en 
zelfs de frigo. Ze zijn overal en nergens. Kunnen we een eind 
brengen aan deze misdaden? JA, want 
WE HEBBEN EEN PLAN!!  
PS: Na de vergadering kunnen jullie blijven voor de 
leidingsvoorstelling en diareportage van kamp! 
 
 
3/10: Attack of the Cannibal-vergadering 

Dood en verderf… half-verslonden beenderen en overal 
bloed. Melle wordt geteisterd door een kanibaal wordt er 
gefluisterd. Legendes zeggen dat hij niet te stoppen valt door 
de gewone burgers, maar er is hoop. Er is altijd licht aan het 
einde van de tunnel. Zijn knapen het wel waard dit licht te 
zijn? 
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10/10: The Pwrenker strikes again-vergadering  

Hey hey liefste knaapjes! Het wordt vandaag 
een zonnige dag en dat betekent dat we lekker 
kunnen ravotten en waterspelletjes kunnen 
knallen, zoveel zelfs dat we praktisch gedoucht 
hebben! PWRENK!!! Het is doop 
muhahhahahah! Vuil worden en uren stinken in 
de wind. Zijn jullie dapper genoeg om op te dagen? Groetjes 
van The Pwrenker ./01 

Het is doop dus trek maar jullie VUILSTE KLEREN aan!!  

17/10: The woods aren’t safe-vergadering 

Hey gasten en gastinnen, We hebben goed 
en slecht nieuws. Wat willen jullie eerst 
horen het goede? Wel het goede nieuws is 
dat we dit weekend ons niet zullen 
vertoeven op KSA maar in het bos, want 
het is Week van het Bos (duuuh). Maar nu 
het slechte nieuws: Is het daar wel veilig?!!.... 

De activiteit gaat zoals gewoonlijk door van 14u-17u maar 
op een andere locatie. Meer info volgt via Gimme. 

24/10: Vandaag ist sjorren-vergadering  

We wijken even af van alle misdadigers en boeven om eens 
een kijkje te nemen naar jullie sjorskilzz. Zijn jullie al klaar om 
bedden te sjorren? Of kunnen jullie al een gigantische 
constructie maken? Kunnen jullie überhaupt een platte knoop 
maken? Jullie worden dus allemaal (semi) verplicht om te 
bewijzen wat jullie al kunnen. Tot dan!! 
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31/10: Geen vergadering  

Sorry boys and girlzz, maar vandaag kunnen we geen kwaad 
bestrijden aangezien de leiding zelf niet aanwezig is op KSA. 
Tot de volgende :’( !! 

 

4-7/11: The black market-vergadering 

Al die illegale goederen van de knapen, wat moeten we 
ermee doen. Dat kan niet zomaar op de KSA blijven liggen. 
We moeten hier een oplossing voor vinden… Een markt! 

14/11: Let’s survive the weekend 

How did we end up here? Where can 
we go? What happened? Het antwoord 
op deze vragen is ons allen onbekend. 
Wat we wel weten is dat de knapen 
weer in de problemen zijn geraakt. Hoe 
zullen ze deze keer ontsnappen? Ze 
hebben maar één keuze: OVERLEVEN!!  

 

21/11: Sell the business-vergadering 

Vandaag is het tijd om wat money te 
verdienen! Zijn jullie de perfecte verkopers? 
Doe een dansje,  
zing een liedje of kijk eens diep in de mensen 
hun ogen. Jullie worden van 10u tot 13u en 
van 14u tot 17u op KSA verwacht. 
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Trek jullie stapschoenen maar al aan want we maken er een 
leuke dag van! 
 
 

28/11: Scary movie-vergadering  

Links! Nee, rechts! Deze vergadering gaan we zien hoe de 
“slimste” Amerikanen omgaan met de engste 
seriemoordenaar in de geschiedenis van enge 
seriemoordenaars. Allemaal komen dus!! 
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3/12: Oude wijze man-vergadering  

Hoor wie klopt daar kind'ren, 
Hoor wie klopt daar kind'ren. 
Hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't 
raam. 
't Is een vreemd'ling zeker, 
Die verdwaalt is zeker. 
'k Zal eens even vragen naar zijn naam. 
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas 
Brengt ons vanavond een bezoek 
En strooi dan wat lekkers 
In d' één of and're hoek. 
 
10-11/12: Escape from the Psycho  

Gasten!! Problemen! Grote problemen! Gisterenavond 
hebben we het lugubere type dat zich vroeger nogal eens 
verstopte in onze diepvriezer op KSA terug gespot op ons 
terrein. Nu we nog we niet nog iemand willen verliezen 
hebben we bewaking nodig, en veel!! Kom ons uit te nood 
helpen en vlug want straks staat deze persoon aan jullie deur.  

Deze activiteit begint vrijdagavond om 19u en eindigt 
zaterdagochtend om 11u. De kinderen kunnen dus blijven 
overnachten op KSA. Meer info volgt via Gimme. 
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17/12: You survived party-
vergadering 

MERRY XMAS! Tijd voor een sfeervol 
kerstfeestje! Trek jullie dikke trui 
maar aan en kom gezellig een 
tasje chocomelk drinken. Vergeet 
geen cadeautje mee te brengen zoals 
gewoonlijks ;). We maken er 
een leuke avond van. Hopelijk 
worden de cadeautjes niet gestolen 
door de Psycho! jullie worden om 
19u op KSA verwacht. Tot dan!  
 
Deze activiteit gaat door op vrijdagavond van 19u-22u. 
26/12: Geen vergadering 

Het is toch niet waar! De laatste vergadering van het 
trimester zit er alweer op? Wij hebben medelijden met jullie, 
de beste leiding zolang niet meer zien is heel pijnlijk. Ga maar 
wat pakjes voor ons kopen op de Kerstmarkt!  

2/01: Geen vergadering  

Er lijkt geen einde aan te komen. Een sombere tijd met korte 
dagen en vooral geen KSA. *crying* 
PS: jullie hebben ons nog niet eens gezien dit jaar. Remember 
that! 
 
9/01: Geen vergadering  

Dat is hier nu al de derde week op rij dat er geen vergadering 
is. De leiding begint zich ook al te vervelen. Gelukkig is het 
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bijna tijd voor het tweede trimester dat evenzeer gevuld zal 
zijn met toffe vergaderingen. 

 

 

 

Hellow stoute en niet flinke kiddowss, 

Het eerste trimester zit er dan weer op, jammer maar 
helaas. 

Het is tijd om ons vol te gaan steken met snacks en 
ander snoep bij onze famsss! Ook wij moeten onze familie 
bezoeken om te gaan vieren dat de aarde eenmaal rond 
de zon is gedraaid, BORRINGGG! 

Maar niet getreurd!  

Binnenkort zijn wij terug met een nieuw trimester vol 
grappen en grollen, spelletjes en spelen, gelach en geen 
gehuil!!! Zijn jullie er al klaar voor? Dan vliegen we er snel 
in!  
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Tot snel Varkens!!! 

Groetjes van de stoerste bende ooit, 

Xander, Oscar, Douwe, Antonio, Thomas 
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JONGHERNIEUWERS 
Hoi piepeloi! 

 

Hier spreekt het beste leidingstrio dat de KSA al 

ooit gehad heeft! Jaja, u heeft het juist: Caspar, 

Pauline en Hanne staan dit jaar voor jullie paraat, 

of beter bekend onder de naam: Club Caspalinne! Door 

de zware coronatijden zijn onze succesvolle 

ondernemingen ten onder gegaan. Café Caspi, Pita 

Paula en Hans’ Hotdogs stroomden in de Toverpoort 

over van succes en rijkdom. Maar door het alom 

gekende virus, hebben wij onze fantastische 

ondernemingen moeten laten varen. Gelukkig kwamen 

we op een zware avond vol cola op het idee om onze 

drie ondernemingen samen te gooien tot een groot 

fantastisch etablissement! Helaas moeten wij nog een 

beetje uit onze financiële put kruipen en daarvoor 

hebben wij jullie hulp nodig! Zijn jullie klaar om 

ons te redden? Wel, jullie hebben geen andere keus!  

 

Tot kijks lieve kijkbuiskinderen! Wij kijken er 

alvast enorm naar uit!  

Saluutjes parapluutjes!  

Club Caspalinne 
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Zondag 26 september: Mirror mirror on the wall 

Toen Caspar zijn verdriet wou gaan vereten 
in de Gouden Saté, bleef er op een bepaald 
moment mayonaise in zijn lange snorharen 
kleven. Toen besefte Caspar dat hij zijn 
dieptepunt had bereikt op het moment dat 
hij dacht dat het niet erger kon. Hij besliste 
om er iets aan te veranderen en geeft jullie 
als eerste taak om zijn uiterlijk wat op te 
krikken zodat hij klaar is  

om eerste klanten te ontvangen! Bereid jullie maar voor en 
neem jullie grootste haagschaar mee, jullie zullen het kunnen 
gebruiken!  

 

Zondag 3 oktober: Get us on the map  

Nu Caspar terug vertoonbaar is gemaakt, is 
het tijd om een locatie voor onze club te 

bemachtigen! Dit gaan we doen door de 
omliggende dorpen te gaan verkennen. Het is 

aan jullie om  

ervoor te zorgen dat wij een goede locatie hebben 
voor al onze evenementen. Het zal voor jullie een grote 
opdracht worden en een van de belangrijkste dit trimester dus 
doe jullie uiterste best!  
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Zondag 10 oktober: Stop de 
snackwar  

Ohnee! Door het vertrek van onze 
drie etablissementen in de 
Toverpoort is er een heuse 
opstand ontstaan! Mensen zijn 
gek  

geworden en er is sprake van dagelijkse snackwars! We 
moeten dit nu stoppen om onze naam te zuiveren of anders 
zullen we zeker nooit bekendheid genieten. Kom naar onze 
schuilplaats en voorzie zeker van vuile kleren, het belooft een 
nooit geziene strijd te worden! 

 

Zondag 17 oktober: Into the woods 

Vandaag gaan we op verplaatsing zodat we even weg zijn uit 
onze dagelijkse werksfeer en met een open en vrije geest 
kunnen nadenken over nieuwe ideeën en concepten. Back to 
basics om nog creatiever te worden! Hopelijk liggen er geen 
kapers op de kust… 

 

Zondag 24 oktober: Te min voor Anja Ikea  

Omdat we toch ook een beetje aan onze spaarcentjes moeten 
denken en onze bankrekening momenteel in het rood staat, 
moeten we zelf onze materialen voorzien. Zitbanken, tafels 
en tenten hebben we dringend nodig om toch op een iet wat 
deftige manier onze gasten te kunnen ontvangen. Daarom  
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vragen wij jullie om ons uit de nood te helpen en zelf jullie 
handen uit de mouwen te komen steken!  

 

Zondag 31 oktober: Geen vergadering  

Jawel liefste werknemers, jullie lezen het goed: deze week is 
het geen bijeenkomst! Ik weet dat het een enorme klap is om 
ons voor de eerste keer te moeten missen maar het is ter 
voorbereiding op volgende week! Dan zitten we samen 
vastgekluisterd met iedereen voor 4 dagen lang! Wat wordt dit 
opnieuw super dolletjes! Wij kunnen alvast niet meer wachten 
en tellen alle dagen af! Tot binnenkort!  
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Donderdag 4 november – Zondag 7 november: 
Personeelsuitje 

Ons jaarlijks personeelsuitje staat weer voor de deur. Een 
weekend vol lange vergaderingen en presentaties. Als 
iedereen ook een eigen tent, eigen eten en vervoer zou 
kunnen regelen zou dat fantastisch zijn. Wij kijken er al vast 
naar uit! 

 

Vrijdag 12 november - Zondag 14 november: TOS-weekend 

Nog maar net bekomen van vorige week en hups, maar ja …  

eentje is geentje, nietwaar? Daarom hebben we voor jullie 
nog een stevig uitje op de planning staan. Nog een weekend 
vol plezier, divertissement, amusement, jolijt en leute. Wij 
kijken er alvast alweer hard uit naar dit avontuur.  
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Zondag 21 november: It’s all about the money (verkoop) 

Nu iedereen ons kent zal het geld binnenstromen, toch? 
Reality is often disappointing… we zullen een extra inspanning 
moeten doen, de kas moet worden gespijsd. Zeg, misschien 
kunnen we iets verkopen waardoor we extra veel winst 
hebben, als je begrijpt wat ik bedoel ;). 

 

Zondag 28 november: First job  

DE DAG IS AANGEBROKEN! 
Ons eerste echt evenement. 
Hier hebben we zo lang naar 
uitgekeken. Vandaag is de 
dag om te tonen wat we 
kunnen, waarvoor we zolang 
hebben voorbereid. Julie 
kunnen het!  

PS: Jullie worden al om 13u30 op de KSA verwacht! 

 

Vrijdagavond 3 december: The Saint  

Hoog bezoek vandaag! De grote baas komt een kijkje nemen. 
Zorg er dan maar ook voor dat jullie er op jullie best uitzien. 
Al we allemaal vriendelijk zijn zit er voor iedereen wel wat in 
denk ik…  
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Vrijdagavond 10 december: basic fit vergadering 

Puf puf puf! Amai, van het rondbrengen van al die colaatjes 
bij de klanten worden wij zo moe! Dringend tijd om aan onze 
conditie te werken zodat we door de club kunnen racen alsof 
het niks is! Trek makkelijke kleren aan en zet je sportiefste 
schoenen alvast klaar! Succes allemaal, jullie zullen het nodig 
hebben! En vergeet niet: impossible is just a word!  

 
 

Vrijdagavond 17 december: All I want 
for Christmas 

Aangezien onze belangrijkste klanten 
(a.k.a de studenten) zwaar zitten te 
zwoegen boven hun boeken, is het in 
onze toverpoort toch maar wat stilletjes. 
Ideaal voor ons om eventjes de 
batterijen op te laden en tijd te maken 
voor elkaar tijdens de mooiste periode 
van het jaar! Lichtjes, kerstbomen, 
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cadeautjes en kalkoen! Wat wil een mens nog  

meer! Zet je kerstmuts maar op want dit wil je niet missen! 
PS: Vergeet zeker geen leuk cadeautje te kopen ter waarde 
van ongeveer €5.  

Zondag 26 december: Sorry we’re closed 

O jeetje! Gisteren is er een ramp 
gebeurd! Enkele klanten hadden onze 
club afgehuurd om er een groots 
kerstfeest te geven maar dit liep 
volledig mis! Een van de gasten 
struikelde over een slinger en viel 
recht op onze decoratieve kerstboom! 
We zullen nog een tijdje bezig zijn om 
alle naalden vakkundig te verwijderen. Hierdoor worden alle 
komende evenementen geannuleerd. Jullie zullen dus nog 
eventjes moeten wachten voor jullie weer het beste van jullie 
zelf kunnen laten zien in  

onze club. See you soon!  

Zondag  2 januari: Sorry we’re closed  

Opnieuw een tegenslag op ons pad! Door alle regenval van de 
afgelopen weken is de kelder van club Caspalinne volledig 
ondergelopen. We kunnen onze voorraad colaatjes alleen nog 
maar zwemmend bereiken! Geen colaatjes = geen feestje. We 
zullen jullie dus nog even moeten missen. Maar geen paniek! 
We doen ons uiterste te best om het hoofd boven water te 
houden en alles zo snel mogelijk weer partyproof te maken. 
Zoals een wijze vrouw ooit zei: nen tegenslag is ook ne slag! 
Tot snel xoxo 
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Hellow girlzzzz en boy,  

 

Wat een wild avontuur was dit afgelopen 
trimester al, wooopieee! Hopelijk hebben 
jullie ervan genoten en zitten jullie nu 
helemaal in de evenementensfeer! Wij zijn 
alleszins al blij dat we uit de eerste 
trimestriële rekeningen zijn geraakt, onze 
onderneming kan nu al over naar een 
tweede trimester, gekte! Graag zien we 
jullie terug voor meerdere mazzeltoffe 
partijtjes! Dolletjes!  

 

Toedels toppertjes,  

Caspi, Paula en Hans a.k.a. Club 
Caspalinne  
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Contactgegevens leiding 
SLOEBERS 
Felix Dewagtere (Banhoofd)                            0477/38.94.14 
Jaro Demetter (Bondsleiding)                0487/86.08.80 
Deirdre Diaine                   0470/63.31.96 
Lief De Rijke                   0468/46.61.01 
Sebastiaan van den Boogert                             0483/00.83.77 

PIEPJONGKNAPEN 
Lars Van Campe (Banhoofd)                0483/20.23.26 
Famke Hoffman                 0472/03.11.12 
Isalie Watté                  0477/05.72.30 
Brigje Provost                  0492/06.37.17 
Bob De Rijcke                  0472/65.43.52 

JONGKNAPEN 
Renzo Vercruyssen (Banhoofd)                0468/34.76.45 
Milan Demetter                 0494/27.72.28 
Benjamin van Wassenhove                0486/46.92.01 
Louis Aelbrecht                  0472/12.69.00 
Ellen Deleu                  0468/46.81.42 
Ytan Willemyns                  0473/20.24.83 

KNAPEN 
Thomas Dejaeghere (Banhoofd)               0475/64.66.24 
Antonio Bet                  0474/07.09.61 
Oscar van den Boogert                 0485/76.65.74 
Douwe Demetter                 0456/13.96.18 
Xander Blansaer                 0491/75.77.88 

JONGHERNIEUWERS 
Caspar Adriaensens (Banhoofd)                0486/98.11.35 
Hanne De Neve (Bondsleiding)                0499/40.25.72 
Pauline Heirman                 0471/48.01.94 


