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Uit de mond van de Bondsleiding 
Beste ouders, leden en 

sympathisanten,  

Eerst en vooral willen we jullie 

vanwege de hele leidingsploeg 

een schitterend 2022 toewensen.  

We hopen dat jullie fijne 

feestdagen achter de rug hebben 

en dat 2022 voor ieder van jullie 

gevuld mag zijn met geluk, 

plezier, vriendschap en mooie 

KSA-momenten! 

We kijken terug op een kort maar zalig eerste trimester. Het 

deed ons plezier jullie elke zondag zo talrijk te mogen 

ontvangen, uitgedost in blauw hemd. Ook voor de online 

activiteiten konden we rekenen op een onverstoord 

enthousiasme. 2021 mag dan voorbij zijn, het KSA-jaar nog 

lang niet. We sommen voor jullie even de hoogtepunten van 

het komende semester op: 

MAART 2021 

In het weekend van 19 en 20 maart willen we graag naar 

jaarlijkse gewoonte ons jaarlijkse spaghettifestijn organiseren. 

Hoe we dit concreet zullen organiseren in het kader van 

COVID-19 zullen we tijdig communiceren via Gimme. Indien 

een volwaardig spaghetti-weekend er niet zou inzitten, 

voorzien we sowieso een knallend alternatief. 
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APRIL 2021 

Naar jaarlijkse gewoonte willen we opnieuw in april een heuse 

uitstap maken met de hele KSA. Wanneer, waarheen en hoe, 

zullen nog duidelijk worden gecommuniceerd op Gimme! 

JULI 2021 

Ook al is het nog veraf, stiekem dromen wij al een beetje van 

ons jaarlijkse zomerkamp. Hou 21 tot 30 juli alvast vrij, want 

ons kamp is een échte must voor elke KSA’er!  

Ziezo, wij zijn uitgepraat en staan alvast te trappelen om er 

opnieuw in te vliegen, hopelijk jullie ook? 

Tot snel, 

Hanne en Jaro 
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In de kijker! 
 

Spaghettiweekend 

Op 19 en 20 maart is 

het weer zover: ons 

jaarlijkse 

spaghettifestijn! 

Iedereen is welkom, 

dus aarzel zeker niet 

om de oma’s en 

opa’s, vrienden en 

vriendinnen, 

buurmannen en 

buurvrouwen warm te maken voor dit evenement. Hoe we het 

spaghettiweekend dit jaar concreet zullen organiseren hangt 

volledig af van de coronamaatregelen en zal dus pas later 

kunnen worden meegedeeld.  

Wij hopen alvast op een talrijk publiek, tot dan!  

Weekend Jongknapen en +12 

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

weekend. Dit vindt dit jaar voor de Jongknapen en +12 plaats 

van 3 maart t.e.m. 6 maart. 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. 
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Uitstap in april 

Naar jaarlijkse gewoonte willen we ook dit jaar opnieuw met al 

onze leden een grote uitstap maken vlak voor de paasvakantie. 

Traditiegetrouw gaan we altijd naar het pretpark, maar in het 

kader van COVID-19 weten we nog niet wanneer of waar 

naartoe deze uitstap zal kunnen doorgaan. Alle informatie 

volgt nog later op Gimme! 

Triangel 

Triangel is dé speldag voor alle 6- 

tot 12-jarigen en hun leiding. Een 

hele dag lang worden de jongste 

KSA-leden ondergedompeld in een 

fantasierijke omgeving vol 

spelplezier, verwondering, toneel 

en animatie. Zo nemen we de leden 

mee naar een andere wereld waar 

ze zich kunnen uitleven tijdens 

inspirerende spelen.  

DRUMM 

Ook voor knapen hebben we een Triangel-alternatief. Meer 

info komt nog later van jullie leiding! 
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Out of the box: improvisatie-workshops 

voor jongeren en volwassenen 

If not now … then when? Er is geen beter jaar dan 2022 om 

improvisatietheater te leren spelen! Want vanaf eind januari 

geeft Lode Demetter (de papa van leiders Jaro, Milan en 

Douwe) een reeks van 10 workshops. Lode speelt al 16 jaar 

improvisatietheater bij ‘De Nonsens Alliantie’ en kent de 

kneepjes van het vak als geen ander. Hij staat te popelen om 

ze met jou te delen! 

De lessen staan open voor volwassenen en jongeren vanaf 14 

jaar en voorkennis is niet nodig. Ze gaan door op dinsdag- of 

donderdagavond, naargelang je voorkeur. 

Waar? KultuurThuis Henri in de Brusselsesteenweg 329 in 

Melle.  

Meer info? www.warmwater.be/improvisatie/  

of mailtje naar marc@warmwater.be  

Wakosta? € 135 voor de reeks van 10 lessen 

Iedereen is welkom, zeker doen! 

http://www.warmwater.be/improvisatie/
mailto:marc@warmwater.be
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Sloebers 

Dag allerliefste sloebertjes! Vorig trimester 
trokken we erop uit op onze mooie aardbol. 
Je zou denken dat onze reis dus voorbij is, 
maar niks is minder waar. We zetten ons 
avontuur verder in de ruimte! We maken de 
innerlijke astronauten in ons wakker en 
maken er een bijzonder, buitengewoon, 
bangelijk, buitenaards trimester van! 

Wij kijken er alvast naar uit om samen met jullie het 
planetenstelsel te ontdekken! 

Heel veel knuffels van jullie extreem geweldige leiding: 

Seba, Lief, Deirdre, Jaro en Felix  

 

16/01: Mercurius 
We zijn vertrokken! Onze 
spannende ruimtereis 
begint op de eerste planeet: 
Mercurius. Omdat we een 
lange reis te gaan hebben, 
moeten we natuurlijk 
voldoende materiaal 
meenemen om zo lang 

mogelijk te kunnen overleven. Dus neem allemaal een 
aandenken aan de aarde mee om met de anderen te 
delen. 
PS: neem dus voor deze vergadering allemaal een 
(ingepakt) cadeautje mee ter waarde van ongeveer € 5.  
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23/01: Venus 

Wow, de tijd gaat super snel we zijn nu al op 
onze tweede planeet aangekomen 
namelijk…..Venus. 
De planeet Venus is genoemd naar de 
Romeinse godin van de liefde dus er zal veel 
liefde aanwezig zij op deze planeet :)  
Zet je maar schrap voor het grote avontuur. 

30/01: Mars 
Venus was super tof! Met dezelfde 
high spirits gaan we naar de vierde 
planeet! De stoere sloebers gaan 
naar het volgende ruimte-
avontuur. Hopelijk worden we 
vrienden met marsmannetjes. We 

gaan dus uiteraard naar Mars!   

06/02: Jupiter 
Na een toffe tijd op mars zetten we onze tocht 
weer verder. Vandaag stoppen we op Jupiter! 
De grootste planeet van ze allemaal, dus wie 
weet zijn we daar niet alleen… Om daar achter 

te komen zien we jullie graag op Jupiter 😊 

13/02: Saturnus 
Oef, we hebben Jupiter overleefd. 
Na deze grote planeet reizen we 
verder naar de planeet Saturnus. 
Dit is de planeet met de grote cirkel 
errond, dus hopelijk overleeft ons 
ruimteschip de tocht... Maar daar 

kom je alleen maar achter als je naar deze vergadering 
komt :) 
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20/02: geen vergadering 

Ohnee! Geen vergadering ofwat?? 
Inderdaad… Maar deze keer speelt 
het in jullie voordeel! De hele 
leidingsbende zit dit weekend 
namelijk samen om te vergaderen 
over het wederom geweldige kamp 

dat steeds dichterbij begint te komen. Om het leukste 
kamp ter wereld te kunnen voorbereiden, hebben we 
uiteraard wat tijd nodig. Daarom zullen we jullie deze 
week niet kunnen verwelkomen op de KSA. Maar niet 
getreurd! Volgende week vliegen we er weer helemaal in. 
Tot dan!  

27/02: openluchtvergadering 

 

 

 

Omdat we zo lang onderweg zijn naar de volgende 
planeet, krijgen we nu de tijd om wat nieuwe knopen te 
leren! Kun jij indruk maken op de aliens met jouw 
knoopskills?  
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06/03: geen vergadering 

Jawel, je leest het goed.. Opnieuw geen 
vergadering. Verschrikkelijk! Het is namelijk 
klein kamp voor de jongknapen, knapen en 
jonghernieuwers. Misschien denken jullie nu: 
“wat kan ons dat schelen? Wij kunnen toch 
gewoon vergadering hebben?”. Neen, liefste 
sloebers. Jullie leiding moet namelijk mee op 
weekend om voor de leden en hun leiding 
heerlijke maaltijden te voorzien. Wij kruipen even in de rol 
van sterrenchefs, maar we zien jullie graag volgende 
week terug!  

13/03: Uranus  
Nadat we zolang onderweg waren, komen 
we eindelijk toe op het langverwachte 
Uranus. Het belooft weer een super wijs 
avontuur te worden, maar wat we daar 
gaan doen is nog geheim. Welkom op 
Uranus!  

19/03 – 20/03: spaghettiweekend 

Smullen Smullen Smulleeeen!  
Eet je buikje maar vol op ons 
spaghettifestijn. Jammer maar 
helaas is er geen vergadering 

deze week, omdat de leiding druk bezig is met de 
spaghettisaus te maken om al jullie grote buikjes te vullen. 
Eet smakelijk en we zien jullie volgende week op onze 
volgende planeet :) 
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27/03: Neptunus 
Met onze buik nog vol spaghetti komen we 
aan op Neptunus, vernoemd naar de 
Griekse god van de zee. Deze mooie 
blauwe planeet is de perfecte plaats om ons 
weer eens te amuseren!  

03/04: uitstap 

Joepieee! Zoals jullie wel weten (of 
niet), is de laatste vergadering van 
het tweede trimester steeds een 
uitstap. Meestal is dat een tripje naar 
een pretpark, maar door dat 
vervelende coronabeestje kunnen 
we nog niet garanderen of dit zal 
lukken. Daardoor houden we alle 

opties open. Bekijk het positief: verrassingen zijn ook altijd 
leuk he! 

Zorg er in ieder geval zeker voor dat jullie mama(‘s) en/of 
papa(‘s) GIMME in de gaten houden. Zodat jullie op de 
hoogte blijven van welke leuke uitstap we uiteindelijk 
zullen plannen voor jullie. Hierbij werken we trouwens ook 

met inschrijvingen. Dus: inschrijven maar!      

 

10/04: geen vergadering 
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Ja, lap! Alweer geen vergadering?? Sorry lieve 
sloebertjes, maar het is Paasvakantie. En jullie 
weten wat dat betekent! Al jullie leiding zit heel 
gefocust te wachten op de komst van de 
Paashaas. Net zoals jullie, zijn wij grote 
snoepers en willen we hem dus uiteraard niet 
missen. Hierdoor kunnen we jammer genoeg 
geen mega coole vergadering voor jullie 
voorzien vandaag.  

17/04: geen vergadering 
Zeg alsjeblieft dat dit een grapje is! Opnieuw geen 
vergadering! Schande!! Ja, sloebertjes. We weten het… 

Vorige week waren we obsessief aan het 
wachten op de Paashaas en vandaag is 
het eindelijk zover! PAASEITJEEEEEES! 
Jullie leiding heeft jammer genoeg een 
beetje overdreven bij het consumeren van 

deze heerlijke lekkernijen en liggen nu allemaal ziek in 
hun bed. Onze raad tegen het gemis van jullie super coole 
leiding is het eten van paaseitjes! Maar pas op, niet te veel 

he        Vrolijk Pasen!  
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Ziezo. We staan weer terug met 
ons beide voeten op onze 
aardbol! Wat een geweldige reis 
was dat! Wij zijn nog steeds aan 
het nagenieten en hopen dat dit 
bij jullie hetzelfde geval is. Jullie 
leiding is echt super gelukkig dat 
jullie onze reisgenoten geweest 
zijn op dit fantastisch avontuur! 

Wij zijn trots op jullie      

Vanaf volgende week zijn we 
weer talrijk aanwezig om jullie de leukste zondagen ooit 
te bezorgen. Wij kijken er alvast naar uit om jullie 
schattige snoetjes terug te zien! Toedeloeeee 

xoxoxox 

Seba, Lief, Deirdre, Jaro en Felix 
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Piepjongknapen 

Hey hey stoere piepjongknapen!!!! 
Jullie leiding heeft een stiekeme verslaving, 
shoppen!! We hebben de KSA omgebouwd 
tot een echt winkelcentrum zodat we elke 
week een andere winkel kunnen bezoeken.  
Wij zijn er alvast helemaal klaar voor dus 
hopelijk jullie ook!! 
Greetzzz jullie super coole (shop verslaafde) 
leiding <33 
Jonathan, Lars, Famke, Bob, Isalie en Brigje 
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Zondag 16/01: 
Carrefour 

Als eerste winkel 
gaan we langs in 
de Carrefour, een 
winkel die jullie 
wellicht allemaal wel kennen want je kan er 
alles vinden. Van brood tot boeken of een 
nieuw dekbed, there is one place to be!  

 

Zondag 23/01: Muziekwinkel 

Deze zondag bezoeken we een lokale 
muziekwinkel waar je al jouw muziekkennis 
kan gebruiken en we dus een hele dag onze 
muzikale kant moeten tonen. Smeer jullie 
stembanden alvast maar in en tot in de 
muziekwinkel!! 
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Zondag 30/01: 
KBC 

Vorige week 
hebben we ons 
een beetje laten 

gaan in de muziekwinkel ... dus moeten we 
naar de bank! Maar plots horen we iemand 
roepen en stormen 3 mannen met 
bivakmutsen binnen. OH NEE AAAH EEN 
BANKOVERVAL!! 

Zondag 06/02: 
Decathlon 

Vandaag staan 
we in de 
Decathlon! De 
fameuze 
sportwinkel. Jullie 
kunnen het al 
raden: we gaan sporten vandaag! Begin 
maar op te warmen want jullie zullen het 
nodig hebben! Wie in sportkledij naar de 
KSA komt krijgt bonuspunten, tot dan!  
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Zondag 13/02: 
Dreamland 

De droom van 
ieder kind? 
Volledig te keer 
gaan in 
Dreamland 
natuurlijk! Dat hebben wij dan ook voorzien 
voor jullie, maar dan in een uniek KSA-jasje 
;). Hou jij ook zo van speelgoed en vind je 
het ook zo jammer dat het nog zo lang is 
voor de Sint en Kerstman nog eens 
langskomen? Of zoek je nog inspiratie voor 
een tof spelletje om op Valentijn te spelen 
met je vriendje/vriendinnetje? Kom zeker 
mee naar Dreamland en pak je dromen uit! 

 
Zondag 20/02: 
Geen 
vergadering  

Deze week even 
geen vergadering. 
:((  

De winkelbedienden hebben een aantal 
lange weken achter de rug en verdienen dus 
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een weekendje vakantie. Maar niet getreurd 
want volgende week zijn we terug! 
 

Zondag 27/02: Gamma 

We gaan langs de Gamma! Jullie stoere 
piepjongknapen kennen deze winkel toch 
wel, hier vindt je 
alles wat je nodig 
hebt om zelf 
dingen te 
bouwen. Dat zal 
bij deze 
vergadering 
zeker en vast van 
pas komen! 

Zondag 6/03: geen vergadering  

Helaas, het winkelcentrum is 
gesloten door de vakantie. Maar 
dat betekent dus ook vakantie 
voor jullie en voor jullie leiding dus 

geniet er maar van!! Volgende week staan 
we weer klaar om een super leuk spel met 
jullie te spelen! 
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Zondag 13/03: Ikea 

Docksta, Ektorp, Billy, Kallax… vandaag gaan 
we naar de IKEA! In deze winkel zijn zo 
ongelooflijk veel leuke verstopplekken maar Uh-
oh we hebben de tijd uit het oog verloren en 
ondertussen is de winkel gesloten, OHNEE WE 
ZITTEN VAST! We zullen moeten proberen 
ontsnappen… 

Zaterdag 19/3 en Zondag 20/03: 
spaghettiweekend 

Dit weekend is er geen vergadering maar is 
er het heuse spaghettiweekend. De leiding 
verwacht jullie in de 
refter van SFI op 
zaterdagavond of op 
zondagmiddag om 
onze heerlijke 
spaghetti op te 
smullen! Meer info 
volgt via Gimme!  
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Zondag 27/03: Knutselwinkel 

We zijn nu al een 
hele hoop winkels 
gepasseerd, maar 
déze mogen we 
zeker niet 
voorbijlopen. 
Deze week 
steken we onze 

hoofdjes binnen in de Pipoos 
(knutselwinkel). We kunnen van alles 
gebruik maken om een meesterwerk in 
elkaar te steken: verf, lijm, papier, stiften, 
glitter, stofjes… Alleen weten we wel niet of 
de woeste winkelbediende ons dit alles 
zomaar zal willen meegeven… Houd jullie 
maar klaar voor een superspannende 
knutselvergadering!! 

 



23 
 

Zondag 03/04: uitstap 

Jullie weten hoelaat het is! 
Jawel! Het is weer tijd voor 
onze jaarlijkse traditie! We 
gaan op uitstap met de 
KSA, WHOOHOOWW. De 
locatie blijft voorlopig nog 
geheim! Voor jullie een 
vraag, voor ons een weet!  

Er volgt hierover nog meer informatie via 
gimme! 
Hopelijk tot dan! 

Zondag 10/04: 
geen 
vergadering 

Helaas is ons 
winkelcentrum 
deze week 
gesloten, jullie zullen ons een weekje 
moeten missen. :(( 

Zondag 17/04: geen vergadering 

We hebben pech, het winkelcentrum is nog 
steeds dicht… We zullen elkaar eventjes 
niet meer zien. 
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Zo zo, weer een trimester 

voorbij, wat gaat de tijd toch 

snel terwijl je plezier hebt. 

Hopelijk vond iedereen ons 

bezoek in het winkelcentrum 

net zo geweldig als ons! 

Jullie superleiding heeft 

alvast veel zin om weer 

mega leuke spelletjes met 

jullie het volgende trimester 

te spelen. Groetjes jullie top 

leiding <3 xxx!! 

Jonathan, Lars, Famke, 
Bob, Isalie en Brigje 
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Jongknapen 
Heyhey lieve jongknaapjes! Hopelijk hebben jullie ons wel 

een beetje gemist want wij hebben jullie enorm gemist! 

Nu dat iedereen een deugddoende vakantie heeft gehad 

en school weer begint, kijkt de leiding er megahard naar 

uit om er weer volop voor te gaan dit semester! Trek je 

KSA-hemd maar aan en tot snel! Dikke (nieuwjaars)kus 

van je kapoentjes, de supergeweldige jongknapenleiding 

xx 
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Zondag 16/1: Harry Potter 

Avada Kedavra, Expelliarmus! Vandaag gaan we 

kennismaken met de tovenaarswereld. Misschien schuilt 

er in jullie wel een echte tovenaar. Kunnen jullie de 

strenge selecties van Zweinsteins hoge school weerstaan, 

en zo dus een echte tovenaar te worden. 

 

Zondag 23/1: Sing 

Vandaag gaat het allemaal over Sing! Misschien 

ontdekken jullie wel een verborgen natuurtalent in de 

groep… Who knows? We verwachten iedereen vandaag. 

Tot dan!! 
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Zondag 30/1: Lord of the Rings  

Er worden verontrustende woorden gehoord uit het 

verre Middle Earth: “I ambar na- changed, im feel ha in i 

nen, im feel ha in i coe, im smell ha in i gwilith. Limb i once 

was na- lost, an none hi guin- who remember ha. Ha 

began with i forging -o i beleg Rings. Neled were given na 

i galadrim, immortal, wisest a fairest -o all beings. Odo na 

i norn-Lords, beleg miners a craftsmen -o i orod plual ered 

halls. A neder, neder rings were gifted na i núr -o Men, 

who or all else anír- rod plural rodyn. An within hin rings 

was naud i polod a i will na govern each núr. But hain were 

all -o hain deceived, an another echor was made. Tovon 

in i dór -o Mordor, in i Fires -o Mount manadh, i dúr hir 

Sauron forged a herdir echor, a into hi echor ho poured 

hon crueltui, hon malice a hon will na dominate all cuil. Er 

echor na thenid hain all.” Het is aan ons om dit verre land 

te gaan verkennen en deze woorden te ontcijferen.  
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Zondag 6/2: Mathilda  

We hebben tovenaars , krijgers , dwergen leren 

kennen. MAAR nog geen HEKSEN!!! Helpen jullie, 

moedige, dappere jongknapen, Matilda uit de nood. Pas 

op! Niemand kan en mag je vertrouwen. De macht van de 

heksen neemt steeds, meer en meer toe. De wanhoop is 

nabij!!! 

 

Zondag 13/2: Charlie and the chocolate factory  

Vandaag maken we een bezoekje aan de fameuze, maar 

toch zo geheime, chocoladefabriek van Willy Wonka. 

Jullie krijgen allemaal een gouden ticket om deze fabriek 

te bezoeken. Jullie worden stipt om 14u verwacht bij de 

KSA. Wie te laat komt verspeelt zijn/haar ticket… 
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Zondag 20/2: Geen vergadering  

Vandaag is er geen vergadering. We missen jullie 

superhard en hopen jullie snel terug te zien op weekend. 

Vele groetjes van jullie superdupertopleiding. 

Zondag 27/2: Geen vergadering  

Wat? Alweer geen vergadering?? De leiding wilt alle 

nodige tijd gebruiken om er een fantastisch weekend van 

te maken en is momenteel dus ontzettend druk bezig met 

de vele voorbereidingen. We zien jullie op weekend!      

Zondag 3/3-6/3: WEEKEND  

Corona of zieke leden, KSA’ers kunnen overal tegen! We 

zijn niet te stoppen en doen ons “verloren” weekend 

gewoon over. De leiding staat terug dag en nacht ter jullie 

beschikking en paraat voor een zot weekend waar we 

corona counteren. Maak je klaar voor een ongezien 

weekend met meer plezier en ambiance. Echte KSA’ers 

worden verwacht!  

(Meer info volgt op 

gimme. Bij vragen 

kunt u altijd terecht 

bij de leiding.) 
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Zondag 13/3: Mr. Bean  

Hopelijk kennen jullie allemaal de ietwat lompe, maar 

hilarische Mr. Bean.  

Vandaag gaan we verder kennismaken met deze goede 

man. Toedeloe! 

18/3-20/3: spaghettiweekend  

Het regent gehaktballen! Met behulp van de fantastische 

intelligente leiding ontwierp Flint een machine waardoor 

het gehaktballen en spaghetti heeft geregend. Het is aan 

ons om de overblijfselen op eten. Smullen maar!  

 

Zondag 27/3: Openlucht  

Tis biiiijna zo ver, groot kamp! Wie niet kan sjorren tegen 

dan… oeioei! Of wat als je op dagtocht een tochttechniek 

moet lezen? Zeker komen vandaag zodat je jouw 

survivingskills nog wat kan bijschaven! 
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Zondag 3/4: Uitstap  

Doe gepaste kleren aan voor het weer van deze dag en 

maak je lunchtrommel. Deze dag gaan we op uitstap, weg 

van ons KSA-terrein! (Indien toegestaan). Omdat we dit 

nog niet zeker zijn laten we meer weten via gimme. 

 

Hopelijk hebben jullie genoten van elke activiteit want 

vanaf hier stopt het voor de zondagen op KSA (of toch 

voor dit trimester). Niet Huilen, want! … De leiding is 

druk bezig met de voorbereidingen voor komend 

trimester en natuurlijk ook zomerkamp zodat jullie 

opnieuw het beste kamp hebben. Geniet van jullie vrije 

zondagen en we kijken keihard uit naar volgend 

trimester en we kunnen ook alvast aftellen naar kamp.  

Heele veele groetjes van jullie tofste leiding: Renzo, 

Ellen, Milan, Louis, Ytan, Benjamin 
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Knapen 
Dag grootste ezels van het land, 

Wij zijn eindelijk bekomen van de zware kerstfeesten en we 

hebben onze families weer genoeg gezien voor het komende 

jaar. Onze buiken zijn mooi rond en we hebben nu genoeg 

reserve om met volle goesting in dit tweede trimester te 

vliegen! Leg jullie nieuwe gadgets maar even langs de kant en 

neem jullie mooi blauw KSA-hemd maar uit de kast! Het 

belooft een trimester te worden vol met fantastisch geweldig 

coole spelletjes! Wij staan te popelen om jullie met open 

armen te ontvangen, wat hebben we jullie gemist! 

 

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR,  

Jullie onweerstaanbaar knappe leiding: 

Antonio, Xander, Douwe, Oscar en Thomas 
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Zondag 16/01: Fortnite Victory Royale-

vergadering  
Hey hoy knaapjes. Eindelijk weer 

een nieuw trimester boordevol 

spanning en toffe activiteiten. Om 

het jaar te starten gaan we een 

battle royal houden. M.a.w. een 

strijd tot de dood. Drop met je 

squad in Tilted Towers en dual 

pump iedereen neer!  

Zondag 23/01: Goden uit het oude Egypte-

vergadering  
 

 

 

 

Piramides, de legendarische monumenten die gebouwd 

werden in het oude Egypte. Die kennen we allemaal wel. Maar 

over de Goden weten we tegenwoordig een stuk minder. Wie 

aanbidden de oude Egyptenaren? Zijn deze figuren wel 

waardig om als Goden beschouwd te worden of overtreffen 

zelfs wij, als knapentak, deze vergeten wezens? Tijd om de 

uitdaging aan te gaan! 
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Zondag 30/01: Bpost vs PostNL-

vergadering  
Ding dong, daar staat hij weer, de 

postbode met onze nieuwe kleren van 

Zalando. Altijd supertof om dat 

pakketje open te doen. Dat voelt 

precies een mini-Kerstmis doorheen 

het jaar. Maar als er eens iets is waar 

iedereen zich aan stoort is het toch wel 

de vertraging dat onze bezorgingen 

kunnen oplopen. Is dat nu Bpost dat 

onze pakjes altijd zo traag levert? PostNL beweert van wel. Zij 

zeggen dat ze zelf zo snel zijn dat ze te vroeg leveren! De 

reactie van Bpost was een gigantische lachbui. Zij geloofden 

hun oren niet. “PostNL? Op tijd? No way!”, Lieten ze ons 

weten. Bon, om erachter te komen wie nu de beste leverancier 

is houden we ‘De Olympische Postbode Spelen’. Moge de 

snelste winnen!  

Zaterdagavond 5/02: De Slimste Knaap-

vergadering 
Iedereen heeft vast en zeker al eens gehoord van De Slimste 

Mens, maar ook van de Slimste Knaap? Duik goed in de 

encyclopedieën voordat je hierheen komt! Vandaag bekijken 

we wie hier de slimste Is. Wie oh wie is de slimste Knaap ter 

wereld? Vanavond kunnen jullie allemaal punten verdienen 

door allerhande supermoeilijke vragen! Deze punten vormen 

op het einde van de vergadering jullie IQ-score! 
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Deze vergadering gaat zaterdagavond 5/02 door van 19u-

22u door op de lokalen van KSA. 

Zondag 13/02: Kabouter Plop-vergadering 
Plopperdeplopperdeplop 

Iedereen goed opgelet 

Want dit is je grote kans 

Luister goed na wat ik zeg 

Want hier komt de 

kabouterdans. 

Elke jongen kiest nu eerst 

een kaboutermeisje uit 

Neem haar vast bij de hand 

en doe een stap vooruit 

Daar gaan we! 

Zondag 20/02: Geen vergadering want wij 

bereiden kamp voor-vergadering  
Helaas vandaag geen vergadering voor jullie :( MAAR daar is 

een heel goede reden voor! De leiding is druk bezig met het 

kamp voor te bereiden ;) Jullie mogen ondertussen een boek 

over jullie geweldige leiding schrijven. 

Zondag 27/02: #goodoldterreinspelletjes-

vergadering  
Vandaag is het weer een dag waar we alle leuke spelletjes 

spelen die we al meerdere jaren spelen. Maar het leuke aan 

terreinspelletjes is dat ze nooit saai worden en ze zijn voor 
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alle leeftijden. We gaan dus wat nostalgie naar boven 

brengen, dit betekend dat jullie zeker moeten komen!! 

3-4-5-6/03: Weekend  
Eindelijk het leukste weekend van het 

jaar is er weer. Het thema zal nog een 

verrassing blijven dus het is een beetje 

mysterieus. Zorg dat jullie alle spullen die 

op GIMME staan zeker meehebben!  

Vergeet zeker je goed humeur niet en 

hopelijk hebben jullie evenveel zin in als ons!!  

Meer info volgt via GIMME  

Zondag 13/03: Sjorreuuuh-vergadering  
Tijd om eens te kijken wie er het beste kan sjorren ;). Vandaag 

halen we de handen uit de mouwen en werken we samen! 

Als iedereen goed kan sjorren en tenten opzetten, wordt het 

op kamp een makkie ;). 

19-20/03: Spaghetti-weekend  
Hier is het dan. Het langverwachte spaghetti weekend!! Jullie 

zijn welkom op zaterdagavond en zondagmiddag in de lokalen 

van SFI voor ons jaarlijks 

spaghettiweekend. Dit is een 

avond of middag vol plezier en 

heerlijk eten! Neem al jullie 

vrienden en famillie mee voor 

een prachtig diner en eet jullie 

buikjes maar goed vol. 
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Verder info en inschrijvingen volgen via GIMME 

Zondag 27/03: #werken-voor-een-

verassing (speciale activiteit) 

Op KSA verklappen we soms wel iets te veel maar deze keer 

niet. Deze vergadering gaan jullie namelijk op pad om centjes 

in te zamelen voor een verassing!! Dus als je benieuwd bent 

naar deze verrassing zou ik zeker afkomen.  

Deze vergadering gaan we geld inzamelen voor een 

verrassingsactiviteit op groot kamp! Jullie worden allemaal 

verwacht van 10u tot 13u en van 14u tot 17u met jullie beste 

verkopersmond! 

Zondag 03/04: Uitstap 
Hoorde ik daar uitstap? JAAAAAA! Het is tijd om er samen 

op uit te gaan en een dag te beleven die we nooit meer 

vergeten. Welke uitstap we dit jaar samen doen, zal nog even 

geheim blijven. Kom zeker af!  

Verdere info volgt via GIMME 

Zondag 10/04: Geen vergadering  
Ja lieve Knaapjes, jullie lezen het goed, vandaag is er geen 

vergadering gepland  En dit omdat jullie leiding zich ziek 

gegeten heeft in alle paaseitjes die zij gevonden hebben van de 

Paashaas. Bovendien moeten zij nog eens studeren ook dus 

was er helaas geen tijd om iets super cools voor te bereiden. 

Maar niet getreurd! We zijn er snel terug, vele kusjes en vrolijk 

Pasen! 
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Zondag 17/04: Geen vergadering  
Huh wat?! Opnieuw geen KSA-vergadering? Inderdaad, de 

leiding zijn hun breinen nog steeds hard aan het breken boven 

hun aartsmoeilijke studieboeken! Gelukkig komt er een einde 

aan deze enorm zware periode zonder jullie want volgende 

week staan we er terug met nieuwe energie en tonnen 

enthousiasme! Tot dan!  
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Wooooow, wat was dit opnieuw een zalig en mega wijs 

trimester! De tijd is helaas alweer voorbijgevlogen en we 

moeten afscheid van jullie nemen  Gelukkig staat de 

Paashaas voor jullie klaar met kilo’s chocolade die jullie kunnen 

gaan zoeken! Beloven jullie om na de vakantie wat chocolade 

voor jullie leiding mee te brengen? Want zij hebben het heel 

lastig met studeren!  

Wij kunnen alvast niet meer wachten om onze studieboeken 

te verlaten en opnieuw elke zondag voor jullie klaar te staan in 

het derde trimester! Stiekem beginnen we de kriebels wel al te 

voelen voor het grote kamp… Jullie ook? Tot binnenkort! 

 

WE LOVE YOU VARKENS <3  

 

Duizendmiljoen kusjes,  

Antonio, Xander, Douwe, Oscar en Thomas 
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Jonghernieuwers 
 

Hey hopla hoi beste kinderen 

Nu de welverdiende vakantie gedaan is staan we weer te 

popelen om een nieuw trimester te beginnen. We laten de 

heerlijke buffetten, desserts en hapjes achter ons en komen 

weer uit de luie zetel. We hebben weer ongelofelijk coole 

activiteiten ineen gestoken. We kunnen ons enthousiasme 

alvast amper bedwingen! De eerste activiteit kan er niet snel 

genoeg zijn. 

Maar genoeg rond de pot gedraaid, tijd voor actie!   

We zien jullie op KSA! 

Groetjes van jullie liefste leiding 

Hanne, Pauline en Caspar 

 

Zondag 16 januari: Binnen-de-minuut vergadering 

*Eeeeen … START* Lap we zijn al begonnen, ja ik zal 

snel moeten zijn, eeuuuhm, ja deze vergadering 

hebben jullie niet veel tijd. *En we zijn halverwege* 

Miljaar, oké ik kan jullie nog een laatste tip 

meegeven: hoe sneller, hoe beter, meestal toch. *EN 

STOP* Pfwjoew, dat scheelde niet veel. 
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Zondag 23 januari: Gezelschapspelletjesvergadering 

Na die zenuwslopend vorige activiteit is het misschien niet 

slecht om iets rustiger te doen. Of juist niet want de 

competitiegeest was flink aanwezig. Het is misschien wel tijd 

voor het duel der duels: MONOPOLY. Een spel van 

DOORZETTING, BLOED, ZWEET EN TRANEN. Elkaar om de tuin 

leiden, allianties vormen en mogelijks wel bedrog. Monopoly 

heeft het A-LLE-MAAL, of wacht, ik dacht aan UNO. 

 

Zondag 30 januari: Kookvergadering 

(voormiddag) 

Tijd om jullie kookkunsten eens boven 

te halen. Waar zijn de Gordon 

Ramseys, Jeroen Meuzen en SOS 

Pieten? De bereiding van een 

topgerechtje is alvast een feit. Het 

water loopt ons al in de mond. 

 

Zondag 6 februari: Openluchtvergadering 

Het is, jammer genoeg, nog geen lente maar dat zal ons niet 

weerhouden om toch eens een frisse neus te halen. Moeder 

natuur heeft ons zo veel te bieden en vandaag gaan we daar ten 

volle van genieten. 
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Zondag 13 februari: Valentijnvergadering  

Het is nu de mooiste periode van het jaar voor al de lovebirds 

en hopeloze romanticussen onder ons! Je kan het natuurlijk al 

raden, vandaag laten we de liefde zegevieren! Bereid jullie maar 

voor op een zondag vol lofzangen van jullie leiding en zet jullie 

meest romantische zelve klaar! 

Het belooft een zeer mooie 

zondag te worden! 

 

 

Zondag 20 februari: Geen vergadering 

Na al de liefdesverklaringen van vorige week moet de leiding 

nu even uitrusten. Maar natuurlijk heeft de leiding nooit rust 

en gaan ze dit weekend allemaal samen het zalige zomerkamp 

voorbereiden! We doen ons uiterste best om er voor jullie een 

topkamp van te maken! Maar zoals jullie weten, blijft het 

kampthema nog even geheim... Begin maar al met aftellen!  
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Zondag 27 februari: Geen vergadering 

Whut?! Weer geen vergadering? Jullie denken waarschijnlijk 

dat wij gewoon in onze luie zetel wouden zitten, maar niets is 

minder waar! Wij zijn alweer aan het zwoegen om deze keer 

een zalig weekend in elkaar te boksen! We wouden er ook voor 

zorgen dat jullie ons niet al beu gezien waren nog voor we 

samen 4 dagen aan een stuk zullen doorbrengen! Wij kijken er 

alvast mega naar uit en al zeggen we het zelf, het belooft een 

topweekend te worden! Tot donderdag!  

 

Donderdagavond 3 maart t.e.m. zondag 6 maart: Weekend 

OMG WE'RE SOO EXCITED!!! Vandaag is het zo ver!! We 

vertrekken voor de allereerste keer op een apart weekend! Wij 

hebben alvast onze mooiste tenue klaar gelegd om te stralen 

als we jullie ontvangen! Wij hebben hier zo lang naar 

uitgekeken en staan te popelen om 4 dagen te 'banden' met 

jullie! Hopelijk hebben jullie ditzelfde zalige gevoel en kunnen 

we elkaar straks de armen in vliegen!  

 

Zaterdagavond 12 maart: Verrassingsvergadering  

Jawel, jullie lezen het goed! Alweer heeft jullie fantastische 

leiding iets super leuks in petto! Hoe doen we het toch? We 

kunnen er natuurlijk nog niet veel over zeggen behalve dat het 

mega wijs gaat zijn en dat je best kleren aan doet die vuil mogen 

worden! Be prepared... 
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Zaterdagavond 19 en zondag 20 maart: Spaghettiweekend 

Eindelijk! Eindelijk kunnen we in de Krabbels plaatsen dat het 

spaghettiweekend gepland staat! We kunnen er natuurlijk nog 

niet met 100% zekerheid vanuitgaan dat het mag doorgaan 

maar als we allemaal samen kei hard duimen, komt dat goed! 

De leiding zou het alvast mega zalig vinden moest het kunnen 

doorgaan en het nóg zaliger vinden als jullie talrijk aanwezig 

zijn! Jullie zijn welkom zowel op zaterdagavond als 

zondagmiddag! Tot dan! 
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Zondag 27 maart: VERKOOP 

Haal jullie breedste glimlach en beste verkooptrucs maar 

boven! Vandaag gaan wij met z’n allen op pad om zoveel 

mogelijk geld op te halen. 

Hoe meer jullie ophalen, hoe 

epische onze speciale activiteit op 

kamp wordt! 

Wij verwachten dus een talrijke 

opkomst!        

We verkopen van 10u-13u en van 

14u-17u. Vergeet dus zeker geen 

lunchpakket te voorzien! 

Zondag 3 april: UITSTAP 

Woehoewwww! WIJ GAAN OP UITSTAP!  

Wat we precies gaan doen, kunnen wij nog niet verklappen! 

Ik kan alvast vertellen dat het superrrr megaaaa leuk gaat zijn 

en misschien wel iets anders 

dan wat je verwacht!        

Voorlopig houden we de 

spanning er nog even in!  

Kijk dus zeker af en toe eens in 

Whatsappgroep en op Gimme 

voor meer updates! 
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Zondag 10 april: GEEN VERGADERING 

We hebben slecht nieuws en goed nieuws.  

Wat willen jullie eerst horen? Het goede 

nieuws? 

Wel het slechte nieuws is dat er deze week 

geen vergadering is *traantje*.  

Maar niet getreurd, het goede nieuws is 

dat jullie kunnen genieten van een zalige 

vakantie waarin de leiding allemaal leuke 

dingen voor jullie aan het plannen is!  

Tot snel! XOXO 

 

Zondag 17 april: Geen vergadering  

Ook deze week zullen wij jullie jammer genoeg moeten 

teleurstellen…  

Er is dit weekend opnieuw geen KSA! 

Wij weten dat jullie ons enorm 

hard missen! 

Maar geen paniek! 

Volgende week staan wij weer met 

opgeladen batterijen en laaiend 

enthousiasme voor jullie klaar! 

Tot dan!      
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Dag lieve schatjes van patatjes! 

 

Het trimester zit er alweer op!  

Wij hebben alvast enorm genoten van alle wijze activiteiten!  

Hopelijk jullie ook! 

De leiding kan dan ook niet wachten om er weer tegenaan te 

vliegen in het derde trimester! 

Hang jullie blauwe hemden dus maar niet al te ver weg in de 

kast!        

 

Veel knuffels! 

Jullie lieftallige leiding 

Hanne, Caspar en Pauline 

XOXO 
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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 
Jonathan De Visscher                               0476/36.37.98 

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 


