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Woord van de bondsleiding 
Beste leden, ouders en sympathisanten,  
Eerst en vooral willen we jullie vanwege de hele leidingsploeg een 
schitterend 2019 toewensen! We hopen dat jullie fijne feestdagen 
achter de rug hebben en dat 2019 voor ieder van jullie gevuld mag zijn 
met geluk, plezier, vriendschap en mooie KSA-momenten! 
We kijken tevreden terug op een zalig eerste trimester. Het deed ons 
plezier jullie elke zondag zo talrijk te mogen ontvangen, uitgedost in 
blauw hemd! Ook het herfstweekend maakten jullie onvergetelijk, 
bedankt daarvoor aan iedereen! 
2018 mag dan voorbij zijn, het KSA-jaar nog bijlange niet! Even een 
vooruitblik van de hoogtepunten:  

• Noteer 23 en 24 maart alvast in jullie agenda, want dan vindt ons 

jaarlijks spaghetti-weekend plaats!   

• Ook zondag 7  april is een datum om  naar uit te kijken! Met de hele 

KSA gaan we op uitstap naar een pretpark!  

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

zomerkamp. Hou 21 juli -30 juli alvast vrij als jij er wil bij zijn! Op 

zondag 10 maart na de vergadering organiseren we een info-avond.  

Graag willen we ook nog van de gelegenheid gebruik maken om de hele 
leidingsploeg te bedanken voor hun inzet! Ondanks hun jeugdige leeftijd 
geven ze elke zondag opnieuw het beste van zichzelf!  
Zo wij zijn er klaar voor, laat het nieuwe jaar maar beginnen!   
Wij staan alvast te springen om er opnieuw in te vliegen, hopelijk jullie 
ook! 
Tot snel,  
Sarah en Hanne  
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In de kijker 

Kamp 
Op zondag 10 maart zal om 17u na de KSA een infomoment worden 
georganiseerd in verband met het aanstaande zomerkamp. Het kamp zal 
naar jaarlijkse traditie doorgaan van 21 juli tot 30 juli. Waar we dit jaar naar 
toe gaan, wat we daar zoal doen en wat je in je valies moet stoppen, komt 
u deze avond zeker en vast te weten. Ook aan mensen die nog wat 
twijfelen, raden we aan eens langs te komen. 
 
Na de infoavond krijgen jullie nog wat tijd om hier eens rustig over na te 
denken. Aangezien wij het nog steeds fijn vinden om bij iedereen 
persoonlijk langs te komen om de kinderen in te schrijven voor kamp, 
willen wij dit graag blijven doen, ondanks het grote ledenaantal. Daarom 
zullen we net zoals vorig jaar op voorhand via Gimme vragen wie al zeker 
wel of zeker niet meegaat en wie nog twijfelt. Zo kunnen we al een betere 
inschatting maken van hoeveel kinderen zullen meegaan en kunnen we 
onze huisbezoeken toch nog bolwerken. Tijdens ons bezoek kunnen jullie 
eventuele vragen nog stellen, of nog wat meer info vragen aan de leiding. 
Één ding kunnen we alvast verklappen: HET KAMP IS SUPERTOF! De 
thuisblijvers hebben dus ongelijk 😊 
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Quiz t.v.v. buitenlands kamp 
Op 23 februari organiseren de JHN’s een quiz om het buitenlands 
kamp te sponsoren. Helaas kunnen wij hier nog niet veel meer over 
meedelen, enkel dat je dit zeker moet vrijhouden in de agenda. Houd 
jullie intussentijd ook niet in om al groepjes te vormen of rond te 
vragen bij vrienden of familie! Meer info volgt nog via facebook en 
gimme.  
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Spaghettiavond 
Op 23 en 24 maart is 
het weer zover! Ons 
jaarlijks 
spaghettiweekend. 
Voor het vierde jaar op 
rij kunnen we onze 
honger op een avond 
niet stillen, dus maken 
we er een heus 
weekend van vol 
spaghetti, vrienden en 
KSA-plezier! Iedereen 
is welkom, dus aarzel 
zeker niet om de oma’s & opa’s, vrienden & vriendinnen, buurmannen 
& buurvrouwen mee te nemen. We hopen alvast op een talrijk publiek! 
Inschrijvingen en meer info over dit spetterend weekend zullen jullie 
nog te horen krijgen via gimm-e en de leidingsploeg. Hopelijk tot dan!  
 
 

TOS-weekend 

Het TOS-weekend (Tesamen Op Schok)is een activiteit georganiseerd 
door KSA Gewest Groot Gent, voor alle Jongherniewers. Het wordt dit 
jaar voor een derde maal georganiseerd en zal doorgaan van 15 t.e.m. 
17 maart. 
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Wat is KSA Gewest Groot Gent? 

Alle KSA's zijn opgedeeld volgens hun geografische ligging in 'gewesten'. 
KSA Melle wordt hierbij geklasseerd tot Gewest Groot Gent. Het Gewest 
groot Gent bestaat uit een 7-tal KSA groepen, waarbij van elke groep 2 
verantwoordelijken zijn die zetelen in het gewest. Het doel van het 
gewest is om activiteiten te organiseren binnen het gewest voor zowel 
leden als leiding. 

Wat houdt het TOS-weekend in? 

Het TOS-weekend wordt georganiseerd door alle 
Jonghernieuwerleiding van de KSA's binnen het gewest. Het is een 
weekend waar enkel en alleen de Jonghernieuwers van de verschillende 
KSA's aan deelnemen. Het is de bedoeling om zo de leeftijdsgenoten van 
andere KSA's wat beter te leren kennen en de onderlinge band tussen 
de KSA's van het gewest te versterken. Het principe is dus hetzelfde als 
het ledenweekend in de herfstvakantie, maar dan nu met alle KSA's van 
ons gewest tesamen. Uiteraard is jullie eigen leiding hier ook aanwezig 
dus hopelijk zijn jullie er ook bij! 

 

Pretpark  

Op zondag 7 april gaan we ons naar jaarlijkse gewoonte weer amuseren 
in een pretpark! Welk pretpark het dit jaar wordt, blijft nog even 
geheim! Meer info volgt later via Gimm-e!  
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Klusjesdienst van de 

Jonghernieuwers 

Nu dat de eerste verkoop voor het buitenlands kamp achter de rug is, 

kunnen we eindelijk voelen dat het dichterbij aan het komen is. De JHN's 

en wijzelf, zijn super enthousiast om nog een tal van activiteiten te 

organiseren om geld in te zamelen! Ons eerst volgende initiatief houdt 

in: onze eigen enige echte KSA Melle klusjesdienst! 

De JHN's zijn geschikt voor alle soorten klusjes: tuinen opnieuw 

aanleggen, babysitten, achter de bar staan, bedienen, terrassen 

afspoelen... Als je op jouw to do lijstje het bos door de bomen niet meer 

ziet, laat ons dan gerust iets weten en de JHN's lossen het voor jullie op!  

Spread the word en vraag rond bij vrienden en familie, want de JHN's 

slaan geen enkel klusje, groot of klein, over. 

Jullie kunnen ons contacteren via deze nummers: 

0499/40.25.72 (Hanne) 

0497/82.09.68 (Evelien) 
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Gezocht 
Zoals jullie al weten (of nu te weten komen), gaan wij elke zomer van 21 
juli tot 30 juli op tentenkamp met alle takken van de KSA. Op zondag 14 juli 
is de leiding reeds druk in de weer met het vullen van de camion, wat over 
het algemeen een behoorlijk zwaar werkje is. Weet je die dag niet wat te 
doen, of wil je graag komen helpen? Aarzel zeker niet om een handje toe 
te steken! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd ☺  
Ook wanneer we terugkomen van kamp, zal op woensdag 31 juli de camion 
terug uitgeladen moeten worden. Aangezien de leiding dan toch al een 
beetje moe is, is een helpende hand daar zeker en vast ook van harte 
welkom! Interesse? Stuur dan een mailtje naar bondsleiding@ksamelle.be. 
  

Alvast bedankt! Terugblik 

Weekend 
Donderdagochtend 1 november. 
Vol enthousiasme verzamelden de uitgeruste leiding en oud-leiding zich 
voor de poorten van de dat weekend gesloten KSA. De laatste 
voorbereidingen werden getroffen; gepakt en gezakt vertrokken we 
richting Antwerpen, waar een onvergetelijk kamp zou plaatsvinden. 
Eenmaal aangekomen kregen we een snelle rondleiding door de grote 
gebouwen met haar vele ruimtes. Wie op dat moment zijn of haar 
nieuwsgierigheid nog de baas kon, kreeg iets later te horen dat de 
ruimtes allemaal open stonden voor gebruik; de sleutel werd 
overhandigd. 
 
Vol ongeduld verdeelden we de ruimtes over de verschillende takken en 

mailto:bondsleiding@ksamelle.be
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de eetzaal werd klaargezet. De koks richtten hun grote keuken naar 
believen in en de voorbereidingen voor de snelle maaltijd van die avond 
werden getroffen. Toen de eerste leden – even enthousiast als wij – 
toekwamen, zorgden we dat we mooi verkleed waren in thema en 
leidden de kinderen naar de slaapzaal van hun tak, waarna zij en hun 
ouders van heerlijke hotdogs konden smullen in de eetzaal. 
 
De slaapzalen liepen langzaam vol en niet veel later werd de eerste 
formatie van het weekend gehouden op het gras – reeds ietwat door 
dauw bedekt. Met hier en daar een traantje namen de ouders afscheid 
van hun kinderen en niet veel later werden de thema’s hier en daar al 
uitgelegd; die avond was het voor zowel lid als leiding moeilijk de slaap 
te vatten: morgen zou een mooie dag worden. 
 
Twee volle dagen verstreken en buiten enorm leuke activiteiten zorgden 
de koks elke dag opnieuw voor heerlijke gerechten waarvan de leden – 
en leiding – telkens weer een uurtje van moesten bekomen: een ideaal 
excuus voor een siësta! 
 
Bij het aanbreken van de dageraad na de derde nacht, begon bij 
iedereen langzaam te dagen dat de leukste dagen van de herfstvakantie 
langzaam voorbij waren. Een paar laatste spelletjes werden gespeeld en 
al gauw was iedereen bezig met het opruimen van het kampterrein. 
Enkele uren later stonden de ouders op de stoep en sloten we het 
voortreffelijke weekend af met een laatste formatie.  
 
Aan jullie: bedankt voor een onvergetelijk kamp. Tot in juli!  
 
Jaro 
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SLOEBERS 
 

Beste sloebers 

Ja  het eerst trimester zit er al weer op . Het is geweldig snel gegaan, 

vinden jullie niet? 

Maar niet getreurd want het tweede trimester staat alweer voor onze 

KSA deur. 

Wij kunnen zeker al niet meer wachten om met jullie  terug weer te  

kunnen spelen. We zien jullie graag terug komen met jullie mooie 

lachjes op jullie snoetjes. 

De leiding heeft er alvast kei veel zin!  
 

Met vele groetejes , kusjes en knuffels 

Jullie mega coole leiding, 

Feagen en Dimitri 
 

 

 
13/01: Knutselvergadering 
Vandaag gaan we eens niet in de kou buiten spelen, maar 

gezellig binnen in de warmte knutselen. Alles mag: 

tekenen, verven, bandjes maken. Kom dat zien en laat de 

kunstenaar in jullie los om gezellig samen mooie dingen 

te maken.  

 
20/01: KSA’s Got Talent-vergadering 
Vandaag is het geen Belgium’s Got Talent, maar wel KSA’s Got Talent. 

Hmm… Wat zou dat nou willen zeggen ? Inderdaad, we gaan vandaag onze 

talenten met iedereen delen: dansen, zingen, turnen enzovoort. Breng dus 

allemaal jullie beste talenten mee naar KSA Melle!   
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27/01: Levend gezelschapspelletjes vergadering 
Ja, het is zoals het er staat, vandaag zijn jullie de pionnen 

in onze gezelschapsspelen. Daarvoor gebruiken we eens 

niet enkel onze handen, maar ons hele lichaam! Kom dat 

zien en dat de beste mogen winnen ;-)  

 
 

 

03/02: Dierenhotel-vergadering 
Vandaag gaan wij ons verdiepen in de wereld van de dieren. Zoogdieren, 

reptielen, amfibieën en zelfs boerderijdieren, we ontdekken ze allemaal! Kom 

zeker langs naar deze gezellige beestenboel.  

 
10/02: Valentijn vergadering 
Oooooh, binnenkort is het Valentijn! De dag van liefde, 

vol met hartjes, rode rozen, chocolade en noem maar 

op! Rozen zijn rood, smurfen zijn blauw, dus kom maar 

gauw! (zondag naar KSA) 

 
17/02 : Terreinspelletjes vergadering 
JOEPIE!!! Vandaag spelen we nog eens onze bekende terreinspelletjes. En nog 

beter nieuws: jullie mogen allemaal zelf een terreinspel kiezen dat we dan 

kunnen spelen, denk dus maar al eens na…Maar ook wij zullen spelletjes 

bedacht hebben…  Oh ja, doe niet jullie mooiste kleren aan he ;-)  

 

24/02: Disco vergadering 
Deze vergadering wordt wild, want we gaan 

helemaal los! Vandaag gaan we namelijk dansen op 

alle coole en mooie liedjes die jullie graag horen! 

Oefen alvast thuis maar jullie dansmoves en dan 

zien we of jullie betere dansers zijn dan de leiding!  

 
03/03: Geen vergadering 

HELAAS! Vandaag is er jammer genoeg geen vergadering, de leiding is te druk 

in de weer met van alles voor jullie voor te bereiden. Maar volgende week zien 

we jullie schattige gezichtjes graag terug op KSA! 
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10/03: Openlucht vergadering 
Vandaag gaan we terug onze knoppen leren. Hopelijk zijn jullie deze nog niet 
vergeten. Als dit wel zo is, gaan wij daar vandaag eens grote verandering in 

brengen. Oefen thuis al zeker eens op jullie schoenen. En na deze vergadering 

zullen jullie de beste knopenleggers van het land zijn!  

PS: na de vergadering volgt er meer info over kamp 

 

17/03: Voorbereiding spaghetti weekend 
Vandaag gaan we eens iets totaal anders doen. Zoals jullie weten is het volgende 

week naar jaarlijkse gewoonte ons spaghetti weekend. We gaan eens kijken wat 

jullie al allemaal kunnen. 
Het spaghettiweekend gaat door van 23-24 maart! Inschrijven kan 
via gimme, iedereen is meer dan welkom !! 
 
31/03: Paasvergadering 
Het is bijna Pasen en dat wil zeggen: veel 

chocolade eitjes, kuikentjes, en frisse 

lentekleuren. Vandaag gaan we natuurlijk iets 

heel speciaals doen met Pasen . Kom dus zeker 

langs om dit samen met ons te vieren! TIP: 

NEEM EEN KLEIN MANDJE MEE! 
 
07/04: Pretpark 
JOEPIEEEEEE!!!!! Vandaag gaan we met z’n allen naar het pretpark waar we 

zo naar uitkijken, om lekker onze longen uit ons lijf te kunnen gillen. We hebben 

er al zeker zin in om met jullie op alle attracties te gaan kruipen. 
INSCHRIJVEN KAN VIA GIMME EN WAAR WE NAARTOE GAAN 
WORDT ZEKER NOG MEEGEDEELD. 

 
14/04: Geen vergadering 
Ja sloebers jullie zien het, vandaag is er helaas 

geen vergadering traan, traan. Maar zeker niet 

getreurd, binnen 2 weken zijn we weer van de 

partij. Om jullie lieve snoetjes terug te zien op 

onze leuke zondagen. 
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21/04: Geen vergadering 
Vandaag is het jammer genoeg terug geen leuke vergadering. Maar zeker niet 

getreurd want volgende week zijn we weer van de partij . Dan gaan we er nog 

eens goed in vliegen . Alle sloebers: tot volgende week zondag. 

  

  
  

 

Beste sloebers  

 

 

Jaaa, jullie zien het goed, het tweede trimester zit er ook al weer op. 

Maar zeker niet getreurd want we zijn snel weer terug om met jullie 

allerei leuke spelletjes te spelen en weer te kunnen lachen. 

Houd jullie allemaal maar vast want het derde tremester gaat nog 

gekker, leuker , toffer, worden, daar gaan we samen voor zorgen! 

Met jullie is dat zeker geen probleem! 

Wij staan al zeker ongeduldig te wachten om terug met jullie het 

varken uit te hangen.  

Geniet van jullie vrije tijd want wij zijn er snel terug om die terug 

op te vullen. 

 

 

Vele kusjes, knuffels  

De tofste leiding  

 

Feagen & Dimitri  
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PIEPJONGKNAPEN 
 

Dag allerliefste piepjongknapen 
 

Na verscheidene weken van hartverscheurend gemis, is jullie 

formidabele leiding eindelijk teruggekomen om jullie harten te vullen 

met plezier en warmte. Wederom hebben we een serie van doldwaze 

en superleuke vergaderingen voor jullie voorbereid. Hopelijk zijn 

jullie er klaar voor; we hebben namelijk een nieuw speeltje op de 

KSA: een teletijdmachine. Zijn jullie klaar om met ons mee te gaan 

doorheen de tijd? Kom dan zeker elke zondag om twee 

uur naar de KSA voor (nóg meer) onvergetelijke 

avonturen. 
 

Kusjes en knuffels! 
Simon en Jaro 
 

 

Zondag 13 januari: het Dino-tijdperk 
Om te beginnen, nemen we jullie mee naar het oudste 

tijdperk. Miljoenen jaren geleden liepen er reusachtige 

wezens op de aarde rond. Vandaag gaan we op bezoek 

bij deze machtige dinosauriërs. 
PS: gelieve de dieren niet te voederen; ook camera’s 
liefst thuishouden. 

 

 

Zondag 20 januari: de Prehistorie 
Het prototype van het eerste wiel is zonet weggerold. De mensapen dreigen al 

hun vooruitgang weer te verliezen. Nu dwalen ze doelloos rond, zoekend naar 

hun kans om te evolueren. Laten we hen een handje toesteken, of de kans 

bestaat dat wij net zo dom zullen worden. 
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Zondag 27 januari: het Oude Egypte 
Oh nee! Al weken probeert jullie leiding toegang te krijgen tot de oude 

Pyramide van Geox, maar zonder resultaat. Het is namelijk dat een sfinx de 

wacht houdt die ons pas zal doorlaten als we eindelijk op het juiste antwoord 

komen. Helaas is jullie leiding wat dommer dan jullie en hebben we al met 

brute kracht geprobeerd: ram zes is net gesneuveld en ram zeven lijkt het ook 

niet te halen. Daarom doen we een appel op jullie alwetendheid. 

 

Zondag 10 februari: de Oude Romeinen 
Nu Julius Caesar doodgestoken is en de Romeinen zonder 

leider zitten, heerst er een algemene verkiezingsstress. Nu 

staan de wolvenpartij en de adelaarpartij tegenover elkaar. 

De spanning is om te snijden. Welke partij zal Rome naar 

haar nieuwe Gulden Era brengen? Of wordt het toch een 

keizerrijk? Come find out! 

 

Zondag 17 februari: de Middeleeuwen 
We kunnen de Burcht van Melle nog geen half jaar alleen laten of er heerst 

algemene paniek. De Pest is uitgesproken en de dokters zijn ofwel slachtoffer 

geworden aan de ziekte of ten einde raad. De toekomst ziet er grimmig ende 

grauw uit. Bestijg uw knol, poets uw harnas en kom ons, schone ende knappe 

jonkleiding, redden uit de klauwen van de Pest. 

 

Zondag 24 februari: ontdekkingsreizigers 
Oei! Blijkbaar ligt er onder het wateroppervlak 

van de Atlantische Oceaan nog een vergeten stuk 

land. Zou dit het welbefaamde Atlantis kunnen 

zijn? Kruip in jullie gele onderzeeërs en kom maar 

snel naar ons toe zodat we het samen kunnen 

uitzoeken! 

 

 

Zondag 3 maart: geen vergadering 
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Van al dat reizen door de tijd, wordt ook jullie onverslaanbare leiding – uhm 

we bedoelen natuurlijk de teletijdmachine toch wel een beetje moe. Na menig 

overleg hebben we besloten vandaag het apparaat eens uit het stopcontact te 
halen. Volgende week zijn jullie allemaal weer welkom! 

 

Zondag 10 maart: ontstaan van België 
We zitten met een dilemma: naar het schijnt 

spelen ze in de opera een heel knappe 

opvoering. Maar op het Muntplein lijkt er ook 

wat gaande. Zullen we eens bij beide gaan 

kijken? 
PS: na de vergadering volgt er meer info over 

het kamp 

 

Zondag 17 maart: Gestrand! openlucht 
Na ons akkefietje van vorige week bleek onze teletijdmachine een beetje 

oververhit; we strandden op een onbewoond eiland op een onbekend tijdstip. 

We zullen beroep moeten doen op jullie survivalskills terwijl wij proberen het 

apparaat op te knappen. Kom in grote 

getalen en help jullie leiding. 

 
23-24 maart: spaghettiweekend 
https://youtu.be/IOzwCwyG7Ck 

 

Zondag 31 maart: de Wereldoorlogen 
De Duitse koning heeft het favorietje van de Franse koning gestolen. Deze 

laatste is hier niet al te blij mee. Na veel gekibbel is het nog steeds niet duidelijk 

wiens mama de beste is, dus zijn ze maar beginnen vechten. Na alle vriendjes 

erbij te hebben gehaald en na lang vechten, hebben ze besloten dat er nog wel 

vijf jaar bij kon. Nog steeds is niet duidelijk welk land er superieur is en dus 

laten ze het aan ons over om dit voor eens en voor altijd uit te maken. 

https://youtu.be/IOzwCwyG7Ck
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Zondag 7 april: pretpark 
Vandaag kunnen we dan eindelijk onze reis door de tijd 

afronden. Hoe vier je dit beter dan naar een lekker modern 

hedendaags pretpark te gaan? Nou, dat dachten wij dus 

ook. 

 

 

Zondag 14 april: geen vergadering 
Aangezien we alle tijdperken hebben gehad, is het werkelijk onmogelijk om nog 

verder te reizen. 
Voor meer vragen, verwijzen wij naar Max Plank. 

 

Zondag 21 april: Pasen, geen vergadering 
De paasklokken luiden, er ligt chocolade in de tuin en iedereen is 

gelukkig. Het belangrijkste: de paashaas is niet op KSA 

langsgeweest. Helaas kunnen we jullie ook op deze mooie dag niet 

verwennen. 

 

 

Helaas zit ook dit trimester er alweer op.  
Naar trimestriële gewoonte duikt jullie 
leiding hun grot weer in om twee weken 
lang te bekomen van jullie overweldigend 
enthousiasme. Probeer in tussentijd niet te 
hard te huilen: we komen snel weer boven 
water! Tot die tijd, hou je sterk en vrolijk 
Pasen! 
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 Simon & Jaro 

 

 

 

 

JONGKNAPEn 
Hier zijn we weer! Hopelijk hebben jullie goed 

kunnen genieten van de kerstvakantie! Wij zijn 

in ieder geval 5 of misschien zelfs 10 kilo 

bijgekomen door het lekkere eten, hehe. 2019 

belooft weer een jaar vol spetterende activiteiten! Wij hebben er alleszins 

veel zin in. Hopelijk jullie ook? Dus haal die hemdjes maar terug uit de kast 

en haast jullie naar KSA! 
 

Tot snel! 
Djien en Can 
  
Zondag 13 januari: Zo Man Zo Vrouw 
Vandaag wordt het een speciale vergadering! De jongens worden meisjes en de 

meisjes worden vandaag jongens. Meer gaan we jullie nog niet verklappen maar 

zeker komen! Groetjes jullie knapste leiding Pol en Barbara  

  
Zondag 20 januari: Reis rond de wereld 
Dag lieve jongknaapjes, 
Vandaag gaan we eens weg uit het mooie België. We gaan samen op wereldreis 

en we gaan jullie een kijk geven op de verschillende culturen/tradities. 
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Zondag 27 

januari: De 

grote winter 

Quiz 
Jaja het is 

weer zover. 

We zijn nu in 

het midden van de winter. Vandaag gaan 

we deze koude niet moeten meemaken 

want we blijven binnen deze vergadering. Jullie favoriete leiding gaat jullie 

parate kennis over de winter op de proef stellen. Dus vergeet zeker jullie hersens 

niet want deze gaan jullie vandaag nodig hebben. 

  
 

 

 

 

 

 

Zondag 3 februari: KSA’s Got Talent 
Vandaag nemen jullie het op tegen elkaar! Ken je het televisieprogamma 

Belgium’s Got Talent?  Als je het kent, kan je al vermoeden wat er zal gebeuren! 

Vandaag komen jullie live op de KSA Melle-zender en zullen we zien welk 

team zal winnen in de live shows! Can en Djien zullen er jammer genoeg niet 

kunnen bijzijn, het zullen Pol, Barbara, Karen en James zijn! 

 
 

Zondag 10 februari: Valentijns vergadering 
Fijne Valentijn lieve jongknaapjes, 
Van ons krijgen jullie zeker en vast al veel liefde. Maar vandaag is het jullie 

beurt om jullie beste vriend of vriendin (of misschien jullie liefje) eens in de 

kijker te zetten. 

 
Zondag 17 februari: Deel 2 van de Nachtwacht 
Vandaag wordt het super spannend want we hebben een brief gekregen van 

Vega! En er is iets verschrikkelijks gebeurd!!! HEELLPPPP 
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Zondag 24 februari: openluchtvergadering 
Vandaag gaan we jullie nog eens op de proef stellen en kijken 

of jullie nog weten hoe je moet sjorren. We gaan het zeker en 

vast nog eens uitleggen. 

  
Zondag 3 maart: geen vergadering 
Vandaag staat er geen activiteit op de planning omdat jullie 

lieftallige leiding op weekend is om de eerste beginselen van het zalige kamp 

uit te werken. We weten dat een week zonder KSA bijzonder zwaar is maar 

denk eraan dat dit enkel is om een zalig kamp voor jullie te maken ☺  
Zondag 10 maart: Studio 100 vergadering 
Vandaag gaan we jullie kennis eens testen 

hoe goed jullie studio 100 figuren kennen! 

We zullen aan de hand van testen zien wat 

jullie weten! Meer gaan we nog niet 

zeggen.  

PS: na de vergadering volgt er een 

infomoment over kamp 
 

 

Zondag 17 maart: Voorbereidingen spaghettiweekend 
Vandaag gaan we al eens kijken wat we kunnen doen voor het 

spaghettiweekend! Een dansje, toneeltje of eerder een koor?  
Wij hebben al een paar ideeën in petto! 

 

Zaterdag 23 en Zondag 24 maart: Spaghettiweekend 
Het is weer zover, het legendarische spaghettiweekend van 

KSA Melle staat voor de deur. Hopelijk hebben jullie er een 

beetje zin in en eten jullie jouw buikje rond. 

 
Zondag 31 maart: Baby vergadering 
Vandaag worden jullie terug kleine kinderen! Hoe en wat is 

nog eens verrassing, maar het belooft leuk te worden!! Baby 

Pol en Barbara 

 
Zondag 7 april: pretpark 
De jaarlijkse traditie staat weer voor de deur. Welk pretpark we dit jaar gaan 

bezoeken is voor jullie nog een verrassing. Wij hebben er alvast zin in en we 
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hopen dat jullie er ook zin in hebben. Voordat we het vergeten, breng zeker 

jullie goed humeur mee. 

  
Zondag 14 april: geen vergadering 
Sorry lieve jongknaapjes, 
Jullie leiding gaat jullie moeten teleurstellen. Het is 

jammer genoeg geen vergadering vandaag. Maar maak 

jullie geen zorgen, we zien jullie snel terug!!! 

  
Zondag 21 april: geen vergadering 
Een kort bericht van jullie lieve leiding: 
Sorry jongknaapjes, 
We vinden het jammer dat we dit moeten meedelen. 
Ook deze week moeten we jullie teleurstellen, deze week is het geen 

vergadering. 
We vinden het heel jammer want eigenlijk missen we jullie wel een beetje. Oké 

misschien niet een beetje. We missen jullie heel hard. 
Maar gelukkig zien we jullie volgende week terug. 
Groetjes jullie lieve leiding  

 
 

 

Jammer genoeg is ook het 2de trimester weer voorbij 

gevlogen! Hopelijk hebben jullie ervan genoten en 

hebben jullie nog een klein beetje energie voor het 

volgende trimester. Maar geniet eerst maar in 

jullie luie zetel van de vakantie! En hopelijk rapen 

jullie genoeg paaseitjes, dan kunnen jullie die 

lekker opeten terwijl jullie 
gezellig niks doen in jullie zetel, hehe. Jullie 

leiding zit in ieder geval niet stil en is al druk bezig 

voor het volgende trimester! 

  

Tot dan! 

  

Can en Djien 
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+12 

Welcome to Elisar 
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Na onze doorbraak met de E.I-show is het 
tijd om een nieuw pad op te gaan. We zullen 
er geen geheim van maken dat we met de 
show tonnen geld hebben verdiend. Maar 
dit zullen we niet zomaar verspillen, nee we 
gaan dit investeren in een goed doel. The 
land of Elisar! Een nieuw land gesticht door 
niemand meer of minder dan koning Isar en 
Elias. Een land beter dan alle landen die 
bestaan of zullen komen. Een nieuw 
Utopia! Ons land bestaat momenteel nog 
slechts uit enkele exotische eilanden, maar 
onze plannen zijn groot. We gaan onze 
eigen wetten maken, streng maar 
rechtvaardig. We gaan ons verspreiden, 
langzaam maar zeker. Totdat we de hele 
wereld veroverd hebben en de hele aarde 
ons zal aanzien als de fantastische 
koningen die we zijn. Natuurlijk zou het oneerlijk zijn om onze 
deelnemers niet uit te nodigen, en: geen land zonder inwoners. Daarom 
worden jullie allemaal uitgenodigd om met ons leiders te worden van 
Elisar (en uiteindelijk de hele wereld). 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13/01: Nieuw land: 
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We hebben gemerkt dat ons eiland omringt 
wordt door vele andere eilandengroepen, 
en de meeste ervan lijken bewoond te zijn 
door plaatselijke stammen en sommigen 
zijn onbewoond. Dit is dus de perfect kans 
om ons land en zijn bevolking uit te breiden. 
Dit kan natuurlijk wel moeilijk worden 
aangezien de plaatselijke bevolking niet per 
se een stuk van Elisar wil worden (omdat ze 
niet weten hoe fantastisch ons land is). 
Maar maak je geen zorgen want jullie 
koningen hebben alvast een plan. Dus hou 
allemaal jullie vlaggen klaar en neem een 
spoedcursus roeien. 
 

Help ons te veroveren, het is tijd om je plicht te doen! 
 

 

20/01: verdeel en heers: 
Nu we een groter territorium hebben, en enkele 
honderden inwoners is het tijd om wat orde op zaken 
te stellen. Het is tijd om te beslissen wat het land Elisar 
zal worden. We hebben een vlag en een volkslied 
nodig, een wet en een regering, een geschiedenis en 
een cultuur. We hebben alles nodig wat een land een 
land maakt zodat we onze onafhankelijkheid kunnen 
verklaren. 
  
Help ons ons land te stichten, het is tijd om je plicht te 
doen! 
 

 

 

 

 

 

27/01: verover Australië: 
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Na onze onafhankelijkheidsverklaring kwam er 
veel negatieve reactie. “Jullie kunnen niet 
gewoon een land worden.” “Dit is een 
belachelijk idee”. “Nee jullie mogen niet in de 
EU, jullie liggen niet eens in Europa.” Maar wat 
iedereen vergeet, is dat we onze eigen wetten 
hebben en dus mogen doen wat we willen. We 
kunnen het niet toestaan dat andere landen ons 
belachelijk maken, het is tijd om ten strijde te 
trekken. Het doelwit is reeds gekozen: 
Australië! Niet omdat we iets hebben tegen 
Australië, maar dit is toevallig het dichtste land, 
en onze boten zijn nog niet on point. 
  
Help ons in de strijd, het is tijd om je plicht te 
doen! 

  

03/02: bevolking maken: 
De oorlog was een succes, Australië is deel van ons 
imperium! Het enige nadeel is dat alle Australiërs 
gevlucht zijn (wat vreemd is want ons land is duidelijk 
het beste land.) Maar dit is geen probleem, 
integendeel, dit is een nieuwe kans om onze bevolking 
te laten groeien. maak dus maar allemaal jullie valies 
want we trekken naar australië. 
  
Help ons met groeien, het is tijd om je plicht te doen! 
 
 

 

 

 

 



 30 

10/02: world-leaders vs elisar: 

Blijkbaar zijn de andere landen niet zo blij met het 
nieuw ingepalmde  Australië, ondanks we duidelijk 
betere Australiërs zijn dan de Australiërs zelf. Men 
zegt dat als wij Australië niet teruggeven, er 
gevolgen zullen komen. Maar dit is alles behalve 
een probleem, het is tijd om te bewijzen dat we niet 
langer afhankelijk zijn van de rest van de wereld. 
Het is tijd om te bewijzen dat Elisar beter is dan alle 
andere landen en dat andere wereldleiders hier 
niks te zeggen hebben.   
  

Help ons met de opstand, het is tijd om je plicht te doen! 
  

 

17/02: koude oorlog: 

Misschien hebben we de andere landen een 
beetje onderschat. Blijkbaar bestaat er iets als 
nucleaire wapens en blijkbaar zijn die vrij 
gevaarlijk. Maar nu we hun geheim wapen weten, 
kunnen we dit gewoon nadoen. Hopelijk kunnen 
jullie goed knutselen want we hebben enkele 
honderden radiatie-pakken, nucleaire shelters en 
atoombommen nodig. We moeten voorbereid zijn 
op het ergste. 
  

Help ons te wapenen, het is tijd om je plicht te doen! 
 
24/02: apocalypse: 
We gaan niet liegen, het is misschien een beetje uit de hand 
gelopen. Na een kort maar krachtige nucleaire oorlog is de 
aarde volledig verwoest. (Dit is natuurlijk de schuld is van de 
andere landen.) Maar niet getreurd, jullie koningen weten wat 
te doen. We hebben een heus plan, maar in afwachting 
moeten we eerst zien te overleven. Want als je dacht dat 
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australië al grote spinnen had, heb je nog niet gezien wat er hier 
momenteel rondloopt. 
  
Help ons overleven, het is tijd om je plicht te doen! 
 

 
03/03: geen vergadering: 

Na de opstand is het tijd voor een welverdiende vakantie. 
Elisar heeft jullie deze week niet nodig. Jullie zijn vandaag vrij 
om te doen wat jullie willen en te genieten van ons prachtig 
land. 
 
 

10/03: elisar naar mars: 

Nadat de aarde verwoest is is het tijd om het verleden 
achter te laten, en ons naar de sterren te richten. We 
kunnen nog steeds Elisar herbouwen, en ons Utopia 
stichten. Hiervoor is er geen betere (en bereikbare) 
planeet dan mars. Zoek jullie dus maar allemaal een 
ruimtepak, een hoop geblikte soep en al het ander wat je 
nodig lijkt om een stad op mars te maken. 
Help ons de ruimte verkennen, het is tijd om je plicht te 
doen! 
  

Ps: na de vergadering is er een infomoment over kamp 

  

17/03: elisar in de ruimte 
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We zijn vertrokken, al onze schepen zijn gelanceerd en de 
vloot van Elisar zet koers naar mars. Het belooft een heuse 
reis te worden. We weten niet welke vreemde dingen we op 
onze reis zullen tegenkomen. En onze ruimteschepen zijn 
niet voorzien op extreme omstandigheden. Omringt door de 
sterren en alle gevaren die de ruimte met zich meebrengen, 
vliegen onze schepen langzaam naar hun bestemming. 
  
Help ons te reizen, het is tijd om je plicht te doen! 
  

 

  
23-24/03: spaghettiweekend: 
Het is gelukt! we zijn de eerste mensen op mars. En is 
er geen betere manier om dit te vieren met een 
spaghettifestijn. 
Hopelijk hebben jullie honger (waarschijnlijk wel want 
die geblikte soep begon serieus tegen te steken) want 
we hebben kilo's spaghetti voorzien. 
  
Help ons met eten, het is tijd om je plicht te doen! 
 

 
31/03: heropbouw (openlucht) 

We zijn nu veilig en wel op mars toegekomen, 
maar nu komt het moeilijke deel. Overleven! We 
zullen een kolonie moeten bouwen en snel .We 
kunnen niet blijven leven op ons ruimteschip, en 
onze voedselvoorraad is bijna op. Maar nu is ook 
onze kans om de wereld te bouwen die we altijd al 
wilden. Elisar is bijna klaar! 
  
Help ons op te bouwen, het is tijd om je plicht te 
doen! 
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07/04 pretpark: 
Elisar is klaar. Een nieuw land, op een nieuwe planeet. 
En dat moeten we natuurlijk vieren, we zijn er zelf in 
geslaagd om een pretpark te maken op mars. Dus is er 
geen betere manier om dit alles te vieren, dan een dagje 
vakantie te nemen en naar ons pretpark te gaan. 
  
Tijd om te vieren, jullie plicht zit erop! 
  
meer info volgt nog op gimm-e. 
 

 

 

14/04 geen vergadering: 

Ons land is klaar, jullie mogen nu gaan en 
staan waar jullie willen. De koningen hebben 
jullie niet meer nodig. Jullie kunnen terug een 
normaal leven gaan lijden in ons Utopia. 

Tijd om te leven, jullie plicht zit erop! 
  
21/04 geen vergadering: 
We hebben jullie nog steeds niet nodig. Alles 
gaat hier fantastisch, en er is geen reden om 
nog samen te komen. 
  
Tijd om te leven, jullie plicht zit erop! 
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Welcome to Elisar 
  
En zo werd Elisar gesticht. Wat begon als een kleine eilandengroep op 
aarde, is geëindigd in een pracht-stad op mars. We hebben vele 
oorlogen gevoerd, gereisd door de sterren en een nieuw leven 
opgebouwd op een nieuwe planeet. Maar het was het volledig waard. 
Iedereen leeft hier als een koning, er is nergens oorlog of armoede en 
niemand hoeft zich hier ooit zorgen te maken. De geschiedenis zal ons 
herinneren als helden. Elisar is beter geworden dan dat we ooit gehoopt 
hadden. Maar maak je geen zorgen, we zijn niet van plan om vanaf nu 
gewoon niks te doen. 
We vinden wel een nieuw avontuur. En dan zullen we de +12 logisch 
als eerste uitnodigen. 
  
Elisar bedankt jullie voor jullie diensten! 
  

 

 



 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOR JHN’s ONLY 
 
Dag lieve stinkerds,  
 
Hier is jullie knapste leidingsduo weer voor een spetterend tweede 
trimester. Wij weten dat jullie verlangen dat de kerstvakantie zo snel 
mogelijk voorbij is zodat jullie weer met ons activiteiten kunnen doen 
voor het zaligste kamp in jullie leven. Wel, zoals altijd hebben we 
inderdaad weser fantastische dingen voor jullie voorbereid.  
Bewijs nog maar eens goed dat jullie echte strijders zijn (nog niet veel 
van gemerkt trouwens) door jullie volledig te smijten om geld in te 
zamelen.  
 
We’re gonna catch them all! 
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xoxo Evelien en Hanne 
 
Geldinzamelacties:  
Zondag 27 januari: Verkoop 
We starten het nieuwe trimester al redelijk vlug met een van jullie 
leukste bezigheden. Deze keer geen popcorn en 300 zakjes vullen, maar 
wel: wc-papier! Haal jullie beste trucen maar boven om mensen er van 
te overtuigen dat ze dat wc-papier echt wel nodig hebben. 
Komaan (niet zo) echte strijders, alles geven! 
 
Zaterdag 23 februari: Quiz 
Na al dat verkopen, is het wel eens tijd voor verandering. Jullie gaan 
samen met jullie uitermate intelligente leiding een quiz organiseren. En 
dit voor vrienden, familie en ander gespuis. Het is de bedoeling dat jullie 
die avond zelf helpen uiteraard, meedoen is geen optie en jullie zouden 
toch enkel verliezen. Meer info volgt zeker nog! 
 
Zondag 10 maart: verkoop 
Wat jullie echt denken: Wa? Nog ne verkoop, wa denken zij wel nie? Ik 
ga echt nie nog ne keer gaan verkopen ze.. 
Wat jullie moeten denken: Yes! Nog eens de straten op gaan om er voor 
te zorgen dat we in juli een super wijs kamp kunnen hebben! Nu ga ik 
extra hard mijn best doen om alles te verkopen. 
(als je direct dacht zoals de tweede optie, ben je een echte strijder) 
 
23-24 maart: spaghettiweekend  
Ja, jullie lezen het goed. Ook wanneer jullie op zondag niet moeten 
komen, hebben wij voor jullie toch een actie in petto! Jullie gaan 
zaterdagavond en zondagmiddag lekkere dessertjes verkopen. En met 
lekker, bedoelen we natuurlijk zelfgemaakt. Vraag rond aan jullie 
ouders of oma’s/opa’s om heerlijke gebakjes te maken. Hoe meer hoe 
beter en de overschot kunnen we dan gerust zelf verorberen. 
 
Activiteiten naast buitenlands kamp: 
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15-17 maart: TOS-weekend 
Uitleg over het tos-weekend staat boven vermeld op pagina 6-7. 
Wij hopen alleszins om jullie talrijk te mogen inschrijven! Het belooft 
dit jaar weer super leuk te worden en het is de ideale moment om 
nieuwe (en misschien enige) vrienden te maken! Met andere woorden: 
geen redenen om te twijfelen, gewoon gaan en alles geven. 
Info over het vertrekuur en locatie wordt later nog meegedeeld. 
 
Zaterdag 30 maart: pleintjesdag 
Op 30 maart worden jullie om 14u verwacht op het ledebergplein. 
Daar gaan we samen met KSA Ledeberg en KSA Lousberg spelletjes 
organiseren voor kinderen waarvoor de drempel te hoog is om in een 
jeugbeweging te stappen. Verdere info volgt zeker nog maar het zou 
super tof zijn om jullie hier nu al over enthousiast te zien! 
 
 
16-19 april: Joepie 
Dit is beslist het evenement van het jaar voor jullie (buiten het 
fantastisch buitenlands kamp naturlijk)!! Een 4-daagse staptocht 
waarbij jullie enkel sterker worden als groep en vrienden, klinkt dit niet 
zalig? Dit is de ultieme proef om te bewijzen of jullie echte strijders zijn 
of niet. Deze kans kunnen jullie niet laten liggen! 
Verdere info ivm met inschrijven volgt nog. 
 
Ziezo, het belooft alleszins een druk maar FANTASTISCH WIJS nieuw 
trimester te worden.  
 
Wij kijken er alvast mega hard naar uit en kunnen niet wachten om 
samen met jullie hieraan te beginnen! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Evelien Cansse en Hanne De Neve 
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