
 
  



Woord van de bondsleiding 
Opperbeste leden, ouders en sympathisanten! 

We zijn alweer razendsnel aanbeland bij het laatste KSA-trimester van dit werkjaar! Maar zeker niet 

getreurd, want we kijken terug op een superwijs jaar! Vrolijke gezichten in blauwgekleurde hemden, 

meer hebben wij niet nodig om ons te amuseren!  

In maart ging de leiding op leidingsweekend in De Panne en werd er reeds volop gewerkt aan het 

zomerkamp! Het thema is beslist, maar nog uiterst geheim voor jullie! Dat de tofste 10 dagen van het 

jaar ditmaal in Lavacherie plaatsvinden is wel al bekend! Inschrijven dus voor wie zeker is, wie nog 

twijfelt kan misschien door de leiding overhaald worden! 

Van 16 tot 19 april gaan onze Jonghernieuwers op Joepie! Op deze uitdagende tocht stappen ze 

samen met alle KSA’s van Vlaanderen 4 dagen lang 100 kilometer naar een onbekende stad X. We 

wensen ze alvast veel succes toe en zijn benieuwd naar hun avonturen!  

Van 3 tot 5 mei gaan de knapen op Gamel! Een avonturenweekend waarbij ze samen met andere 

Oost-Vlaamse KSA’s het beste van zichzelf geven! 

We sluiten het werkjaar af op 30 juni met onze jaarlijkse uitstap naar de zee! Wees er zeker bij op 

deze fantastische dag vol zee, zwembad, zon en zand! 

Wij zijn vastbesloten ons dit trimester keihard te amuseren en stiekem kijken we al reikhalzend uit 

naar het kamp! Jullie toch ook?  

Stevige KSA-groet,  

Sarah en Hanne 

 

Terugblik 
Leidingsweekend  
Voor dit leidingsweekend zijn we allemaal samen naar De Panne getrokken. Ik deed mijn uiterste 

best om de bestemming geheim te houden door de leiding te blinddoeken. Helaas had ik geen 

rekening gehouden dat de leiding ook oren hebben dus hoorden ze al vlug in het station waar ze 

heen gingen. Ze waren allemaal zeer enthousiast en konden niet wachten tot ze aankwamen in De 

Panne. Eenmaal aangekomen na een lange treinreis, verkenden we de buurt en ons gezellig 

appartementje. Na een gezellige maar vermoeiende eerste avond kropen we in ons bedje.  

Zaterdagochtend zorgde ik ervoor dat iedereen fris en fruitig aan de ontbijttafel zat. Want er stond 

ons een lange vergaderdag te wachten. Na vele uren van overleg kwam er een kampthema uit de bus 

dat nog steeds top secret blijft. Maar ik kan jullie verzekeren dat het top beloofd te worden! 

Om het zalige maar veel te korte weekend af te sluiten, hadden Sarah en ik een spel voorbereid 

zodat de leiding zich nog eens volledig kon laten gaan. Kortom, het was zeker en vast een geslaagd 

weekend en ik kan niet wachten tot volgend jaar! 

Liefs, Hanne 



In de Kijker 
Joepie 27 -Jonghernieuwers -16 tot 19 april 
 

Om de twee jaar wordt deze vierdaagse staptocht op zoek naar 

stad X georganiseerd voor de 14-16 jarige KSA’ers uit het hele 

Vlaamse land. Beladen met potten en gamellen, slaapzakken, 

matjes en rugzakken stappen we ons de blaren op de voeten. We 

vertrekken met de trein naar een onbekende bestemming en vanaf 

daar ga je te voet verder. Aan de hand van tochttechnieken, 

spelletjes,… kom je telkens een stapje dichter bij de 

eindbestemming. Daar wacht een slotspektakel samen met de 

andere 3000 deelnemers. Over de eindmeet komen is echt KICKEN! 

 

Joepie is zoveel meer dan gewoon wandelen naar een onbekende Stad X. Joepie is eigenlijk een 

beetje hemel en hel op aarde en tijdens deze vierdaagse word je ook constant tussen beide heen en 

weer geslingerd: geheimschriften ontcijferen tot je er horendol van wordt; in de modder ploeteren 

tot je erbij neervalt; die rugzak vervloeken tot op de maan… 

 

Maar laat ons evenmin die heerlijke verwenbeurten in de slaapdorpen vergeten, het niet meer 

bijkomen van de zoveelste lachbui, het zonnetje op je smoel, de prachtige uitzichten en die 

welverdiende voldoening eens je in stad X bent aangekomen! 

Wij wensen onze oudste leden veel succes en duimen alvast voor een blaarvrije tocht! 

Zin in meer info? Zie www.joepie28.be 

Gamel-Knapen 
Gamel is een tweejaarlijks avonturenweekend voor jongeren van 12 tot 14 jaar en hun leiding. Gamel 

2019 vindt dit jaar plaats van 3 tot 5 mei in de buurt van Sijsele!  

Tenten opzetten, tochttechnieken bestuderen, veel plezier maken, koken op gasvuurtjes, avontuur, 

spektakel en zo veel meer staat jullie te wachten!  

Neem gerust een kijkje op de website www.gamel.be voor meer informatie! 

Inschrijvingen en concrete informatie volgen via Gimm-e! 

Zee 
Naar goede gewoonte maken we van onze laatste vergadering van het werkjaar een uitstapje naar 

zee. Joepie! We trekken op zondag 30 juni met z’n allen richting zee waar we ’s morgens een frisse 

duik zullen nemen in het zwembad, dus vergeet zeker jullie zwemgerief niet. ‘s Middags eten we 

allemaal samen onze boterhammetjes op de dijk en daarna trekken we richting strand. We hopen op 

goed weer zodat we kunnen ravotten in de zee, strandkastelen bouwen, voeten begraven in het 

zand,… Verdere praktische informatie en de inschrijvingen zullen zeker nog volgen via Gimm-e!  

 

http://www.gamel.be/
http://www.gamel.be/


 

Ouderavond 
We willen iedereen ook graag uitnodigen voor de volgende oudervergadering die zal doorgaan op 12 

mei na de KSA om 17u. Nogmaals, iedereen is van harte welkom! Zowel de mensen die slechts 

eenmalig willen langskomen, er een gezellige vooravond van willen maken of gewoonweg 

nieuwsgierig zijn! Tot dan!  

Kamp 
Hier hebben we lang naar uitgekeken, heeeeeeel lang, maar we komen dichterbij want 
binnenkort starten we met de inschrijvingen voor kamp! Sinds dit jaar zullen we de 
inschrijvingen hiervoor op kamp laten doorgaan, aangezien het voor ons jammer genoeg 
praktisch niet meer haalbaar is om bij iedereen langs te komen op huisbezoek. Waar en wanneer 
deze inschrijvingen zullen plaatsvinden, wordt in tijds gecommuniceerd via Gimm-e. 
 

Nu de infoavond achter de rug is, weten jullie allemaal waar we naar toe gaan: Lavacherie. Op 21 
juli worden jullie op ons kampterrein verwacht en kunnen jullie samen met jullie ouders even 
rondkijken, een laatste maal samen eten, en vervolgens 10 dagen plezier maken! Op 30 juli 
keren we jammer genoeg terug naar huis   

Er volgt ook nog een kampboekje waar jullie alle nodige informatie in kunnen terugvinden. 

Hopelijk zien we jullie allemaal op kamp, want op kamp valt per tak een uniek KSA Melle schildje 

te verdienen om jullie hemd mee aan te vullen! Die moet je echt hebben! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Buitenlands kamp 

We zijn op Buitenlands kamp geweest naar Pula, Kroatië! Door samen veel te verkopen en een 
toffe paëlla-avond te organiseren, konden we deze reis plannen!  
We zijn vertrokken op de KSA met een busje naar Brussel-Zaventem. Vanaf daar namen we de 
vlieger naar Pula.  
Ons verblijf was eens iets anders dan het typische KSA tentenkamp, we verbleven namelijk 5 
dagen in een huisje en 5 dagen in een appartement in de stad. Het was dan ook de bedoeling dat 
we samen het huishouden deden! Samen koken, samen opruimen, samen de 
verantwoordelijkheid delen,...  
Het was super warm, dus gingen we vaak naar een strand niet ver van de stad. Daar konden we 
snorkelen, kanovaren,... Super gezellig en verfrissend. 
Er kwamen verschillende activiteiten aan bod, zoals: een hoogteparcours, tof waterpretpark, een 
boottocht, een stadsspel, kanovaren,...  

Zoals jullie lezen, veel activiteiten met water, wat wil je als het gemiddeld 32 graden is?  
Ons buitenlands kamp is voorbijgevlogen! Een reis die denk ik niemand van ons zal vergeten! Het 
was zeker de moeite waard en iets dat me altijd zal bijblijven!  
 
Groetjes, 
Manon 

 

Buitenspeeldag  

Geen excuus om binnen te blijven op woensdag 24 april, want dan is het opnieuw 
Buitenspeeldag! Dit is een initiatief om de jeugd te motiveren om buiten te spelen en sporten 

Op die dag gaan de televisiezenders Nickelodeon, Nick Jr, Studio 100 TV, Ketnet, VTMKZOOM en 
KADET tussen 13u en 17u op zwart. Geen televisie die namiddag en dus een duidelijk signaal om 
naar buiten te gaan. En je hoeft je zeker niet te vervelen want in bijna elke gemeente of stad is 
er die dag wel iets te beleven! 

Ook wij dragen als jeugdbeweging ons steentje bij! Op woensdag 24 april kan je zowel op onze 
terreinen als bij de andere Melse jeugdbewegingen terecht voor een namiddag vol spel en 
plezier! Kom dus zeker eens een kijkje nemen en neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes 
mee! Tot dan! 

 



Gezocht 
Leiding 
Zoals jullie waarschijnlijk al hebben horen waaien zijn wij op 

zoek naar een aantal enthousiaste jongeren om onze 

leidingsploeg te versterken! Ken je gemotiveerde 16+’ers die 

zin hebben zich te engageren voor onze KSA? Maak hen dan 

zeker warm om ons te contacteren of breng ons op de hoogte!   

Hulp bij lossen en laden camion 
Heb je zin om de handen uit te mouwen te steken en ons een 

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

kamp? Kom dan zeker langs op zaterdagavond 13 juli (vanaf 

18u) om de sjorbalken in te laden.  

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

mensen die willen helpen bij het uitladen van de camion.  De 

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

zowel zware als lichte werkjes dus iedereen is zeker welkom! ’s 

Avonds zijn alle helpers uitgenodigd om lekkere spaghetti te 

komen eten!   

 

 

 

 

 

  



Sloebers  
Beste sloebers  
 
Het laatste trimester is helaas aangebroken. Maar dit is net een reden te meer 
om nog eens alles te geven en ons mega hard te amuseren! Wij hebben voor 
de laatste keer nog ZALIGE activiteiten gepland die jullie zeker niet mogen 
missen! Wij kunnen alvast niet langer meer wachten! 
 
Tot zondag sloebers! De leukste leiding,  
Feagen en Dimitri  
 

28/04: Quiz vergadering  

Vandaag gaan we eens kijken wie onder jullie de slimste 

sloeber is. Dit gaan we doen op basis van vraagjes, opdrachten 

en nog veel meer anderen dingen. Dus sloebers ik zou zeker 

komen want de sloeber die wint, krijgt een verrassing. Tot 

dan!   

 

04/05: BASS 

Vandaag gaan we onze KSA verlaten voor een groter gebeuren. Samen trekken we naar 

BASS. Daar spelen we met andere KSA’s van Gent grote massaspelen! Dit evenement zal 

doorgaan in de Blaarmeersen. 

Waar, wanneer en voor verdere informatie, raden wij Gimme aan! 

Opgelet: op zondag 5 mei zal er geen KSA doorgaan 

 

12/05: Seizoen vergadering  

Ja hoor vandaag gaan we eens kijken wat jullie allemaal 

over de winter, herfst, lente en zomer weten. Maar 

moest je er nog niet zoveel van weten is dit geen 

probleem. Want vandaag gaan wij jullie dit allemaal op 

een leuke manier bijleren. Tot dan sloebers !  

 

Deze foto van Onbekende auteur Deze foto van Onbekende auteur 

https://generacionxbox.com/analisis-de-its-quiz-time/
https://generacionxbox.com/analisis-de-its-quiz-time/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://generacionxbox.com/analisis-de-its-quiz-time/
https://generacionxbox.com/analisis-de-its-quiz-time/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


19/05 : Waterspelletjes 

Vandaag gaan we iets super tof doen. We gaan 

waterspelletjes spelen om jullie al een zalig zomergevoel te 

geven. Wij hebben er alvast super veel zin in. Vergeet jullie 

zwemgerief, verse kleren en een handdoek niet. Tot dan!  

 

26/05: Eén tegen alle vergadering  

Vandaag gaan we kijken wie er onder ons het sterkste alleen is of wie sterker is in groep. We 

gaan dit te weten komen daar super veel spelletjes te doen en allerlei leuke opdrachten. 

Denk je dat jij een sterke sloeber bent? Kom dan zeker af! Tot dan!  

 

 

02/06: Geen vergadering  

Jullie zien het goed sloebers, vandaag geen vergadering. 

Maar niet getreurd, we gaan samen met jullie aftellen 

naar de zee. Want dan zien we jullie schattige snoetjes 

gelukkig terug.  

 

 

09/06: Geen vergadering  

Het is nog 2 weken en dan zien we jullie schattige hoofdjes terug. We 

kunnen niet meer wachten om jullie terug te zien om met jullie te 

kunnen spelen. Nog even doorbijten en we zijn terug! 

 

 

16/06: Geen vergadering  

De maand zonder KSA zit er bijna op! Nog maar 1 weekje aftellen en 

dan zien we jullie terug. Dimitri en Feagen staan al te popelen om 

jullie teug te kunnen zien. Tot dan sloebers! 

 

 

 

 

Deze foto van Onbekende auteur is 

Deze foto van Onbekende 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwembad
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SadSmiley.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SadSmiley.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


23/06: Geen vergadering  

Het is zo ver sloebers, de laatste week is voorbij. Dat betekent dat we volgende week elkaar 

terug zien! We zijn zo blij dat we jullie gaan terug zien. We kunnen gewoon niet meer 

wachten. Voor ons mag het al 30/06 dan gaan we gewoon met elkaar naar zee! Tot volgende 

week sloebers !!!  

30/06: Zee  

Yessss, vandaag is de dag dat we elkaar eindelijk terug zien. We 

gaan met de hele KSA naar zee! Samen in het zand spelen, in de zee 

zwemmen en grote zandkastelen bouwen! 

Opmerking: verdere info volgt nog via Gimme 

 

 

 

Liefste sloebers  

 

Met pijn in het hart moeten wij jullie 

melden dat ons fantastisch jaar erop zit. 

Maar zeker niet getreurd want volgend 

jaar staat er ongetwijfeld weer een nieuw 

leidingsteam voor jullie klaar! We weten 

dat ze ons nooit zullen overtreffen maar 

gelukkig komt het kamp eraan waarop 

jullie nog uitgebreid met ons kunnen 

spelen en plezier maken! 

We zullen jullie zeker en vast missen 

lieve sloebertjes en tot op kamp!  

 

We love you  

Jullie beste leiding ooit, Feagen en 

Dimitri 

  

Deze foto van Onbekende auteur is 

https://www.iha.fr/Locations-vacances-Gite-Ocean-Indien/n@_/
https://www.iha.fr/Locations-vacances-Gite-Ocean-Indien/n@_/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Piepjongknapen  

Dag schattige, stoere en sterke piepjongknapen. 
 

Twee weken paasvakantie leiden vaak tot verveling. Daarom heeft 
jullie extreem slimme leiding zich in die periode verdiept in de 
verschillende facetten van de wereldcultuur. Met het oog op de 
verruiming van jullie wereldvisie hebben wij unilateraal besloten 
jullie wat onmisbare kennis over de wereld en haar kunsten bij te 
leren. 
 

Hoogachtend,  
Simon en Jaro  
 

 

Zondag 28 april – Homeros’ Odyssee 

Na vele jaren vechten, besloten de piepjongknapen een mooi paard te geven 

aan de sloebers. De sloebers waren hier echter niet zo blij mee en vervloekten 

de piepjongknapen met een heuse speurtocht, terug naar eigen 

accommodatie. 

 

 

Zaterdag 4 mei – BASS 

Vandaag gaan we onze KSA verlaten voor een groter gebeuren. Samen trekken we naar 

BASS. Daar spelen we met andere KSA’s van Gent grote massaspelen! Dit evenement zal 

doorgaan in de Blaarmeersen. 

Waar, wanneer en voor verdere informatie, raden wij Gimme aan! 

Opgelet: op zondag 5 mei zal er geen KSA doorgaan 

 

 

Zondag 12 mei – Leonardo Da Vinci’s dagboek 

Jullie superknappe leiding heeft tussen een aantal geheime 

manuscripten in Firenze het geheime dagboek van Leonardo Da 

Vinci gevonden. Hierin stonden meerdere gekke ideeën die wij 

natuurlijk onmiddellijk hebben uitgetest. Vandaag zullen wij 

controleren of jullie capabel genoeg zijn om deze geheimen in 



bewaring te kunnen nemen. 

Zondag 19 mei – Dante Alighieri Goddelijke Komedie 

Van de bloedige dieptes en krochten van de hel naar de overvloedige 

cornucopische velden van het Elysium. Dantes reis door de onderwereld heeft 

ons allen met stomheid geslagen. Op deze rustige zondagmiddag zullen wij 

onze vergadering dan ook in het thema van dit kunstwerk voorbereiden. 
 

Zondag 26 mei – Blues 

De bakermat aller muziek. De muziek van het hart. De ziel van een 

stervende. 

Niets kan de blues overtreffen, of althans dat is wat wij – de 

piepjongknapenleiding – denken. Kunnen jullie ons vandaag 

tegenspreken? Hebben jullie het lef om de uitdaging aan te gaan? Wij 

denken alleszins van niet. Wij wachten aan de Mississippi Crossroads. 
 

 

 

Zondag 2 juni – Geen vergadering 

Daar de leiding spoedig in de boeken duikelt om examens voor te bereiden, 

zal de vergadering van vandaag niet doorgaan. Wij zijn niet zo blij. 
 

 

 

Zondag 9 juni – Geen vergadering 

Ergens in een donker hoekje heeft de leiding reeds meerdere traantjes 

weggepinkt: opnieuw moeten wij jullie een week missen: school is heel belangrijk! 

 

 

Zondag 16 juni – Geen vergadering 

Na meerdere examens en meerdere zondagen zonder KSA lijkt er maar geen einde aan te 

komen. PS: jullie kunnen nu wel stoppen met brieven sturen waarin jullie ons smeken terug 

te komen. We kunnen er zelf ook niets aan veranderen. 

 

 

Zondag 23 juni – Geen vergadering 

Nog een laatste keer doorbijten en dan kunnen we weer genieten van het 

gezellig samenzijn. Nog zeven keer slapen! 
 

Zondag 30 juni – Zee 

Naar jaarlijkse annuele traditiegewoonte gaan wij ook dit jaar nog eens 

richting Belgische kustlijn. Hier wacht jullie een volledige dag vol 

vermaak, plezier en ontspanning.  

PS: neem jullie zwembroeken, handdoeken en zonnecrème maar mee. 

Ook een hapje en een drankje mogen in die hippe rugzak van jullie. En 



jullie KSA-hemd natuurlijk! 

Na drie trimesters vol enthousiast gespeel, komt het KSA-

jaar zo langzaam op z’n eind. Reeds meerdere traantjes zijn 

gevloeid uit de ogen van de leiding. In donkere hoekjes 

troosten wij elkaar en praten elkaar goede moed toe daar 

het einde in zicht is. Gelukkig kunnen wij nog mededelen dat 

wij in juli nog een laatste 10 dagen samen met elkaar 

supertoffe spelletjes kunnen spelen. 

Wij hopen jullie dan - voor een laatste keer - te zien!! 
 

Met vriendelijke groeten 

Simon en Jaro (beter zul je niet vinden) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jongknapen 
Hey stoere Jongknapen,  

Hier zijn we weer voor, jammer genoeg, het laatste trimester! Maar dit wordt 

ook zoals de andere twee trimesters een top trimester. Er komen weer super 

leuke vergaderingen en nieuwe uitdagingen aan voor jullie. We tellen samen af 

tot kamp, waar we de beste tijd van ons leven gaan beleven!  

We kunnen alvast niet langer wachten en kijken er naar uit om jullie weer  te 

mogen ontvangen op zondag! 

Veel liefs en tot snel, 

Can en Djien  

 

 

Zondag 28 april: Sherlock Holmes vergadering  

Jullie leiding is weeral eens verstrooid geweest. We hadden een spel 

voorbereid maar we zijn onze voorbereiding kwijt geraakt! We weten nu niet 

meer wat te doen en dus vragen we nogmaals jullie hulp! Haal jullie 

detectieve skills maar al boven want jullie zullen ze kunnen gebruiken! 

  

Zaterdag 4 mei: BASS  

Vandaag gaan we onze KSA verlaten voor een groter gebeuren. Samen trekken we naar 

BASS. Daar spelen we met andere KSA’s van Gent grote massaspelen! Dit evenement zal 

doorgaan in de Blaarmeersen. 

Waar, wanneer en voor verdere informatie, raden wij Gimme aan! 

Opgelet: op zondag 5 mei zal geen KSA doorgaan 

 

Zondag 12 mei: Sprookjesvergadering 

Deze week is er iets verschrikkelijks gebeurd in Sprookjesland. De 

twee rijken van het land zijn in oorlog. Het is aan ons om de oorlog 

te stoppen. Maar hoe we dit gaan doen gaan we jullie nog niet 

verklappen, we laten jullie dit liever zelf ontdekken zondag op KSA! 

 

 

 



 

Zondag 19 mei: 1 tegen allen 

De jaarlijkse 1 tegen allen staat weer voor de deur. Vandaag mogen 

jullie jullie weer bewijzen als individu. Hopelijk gebruiken jullie jullie 

beste tacktieken om de rest van de jongknapen te laten zioen wat jullie 

kunnen en hoe sterk jullie zijn. 

 

 

 

Zondag 26 mei: Openluchtvergadering 

Vandaag zullen jullie voor de laatste keer dit jaar jullie sjorkunsten 

moeten boven halen. We hopen dan ook dat jullie deze niet zijn 

vergeten. Maar geen paniek als jullie deze zijn vergeten, zullen we het 

nog eens met handen en voeten en natuurlijk met veel plezier aan 

jullie uitleggen. Maar hou wel in jullie achterhoofd dat Djien niet de 

handigste is van het fantastische leidingsduo ;)  

 

Zondag 1 juni: Geen vergadering 

 

Jammer genoeg is het vandaag geen vergadering omdat jullie 

favoriete leiding examens heeft en dus hard aan het studeren is. 

Maar geen paniek want we zijn zo snel mogelijk terug om samen 

met jullie naar zee te gaan. Tot snel lieve jongknaapjes.  

PS: jullie leiding mist jullie al.  

Zondag 9 juni: Geen vergadering 

Jammer genoeg is het vandaag geen KSA. Jullie leiding is nog steeds 

aan het zwoegen achter hun bureau. Hopelijk missen jullie ons niet al 

te veel.  

We zien jullie graag lieve Jongknaapjes! 

Zondag 16 juni: Geen vergadering 

Weer is het vandaag geen KSA. Jullie leiding is voor de voorlaatste keer 

aan het streven achter hun bureau. Nog twee weekjes en we zien jullie 

terug. AFTELLEN!!!!!!! 

Tot snel lieve jongknaapjes.  



 

Zondag 23 juni: Geen vergadering 

Vandaag is het geen KSA omdat de leiding moet bekomen 

van de afgelopen weken. Nog 1 week en we zien jullie 

eindelijk terug. We hebben jullie zeker en vast gemist. 

AFTELLEN!!! 

Tot volgende week zondag! 

 

Zondag 30 juni: Zee 

We gaan naar zee, naar zee en iedereen mag mee. Eindelijk is het zover: 

dé activiteit van het jaar! Wij kunnen echt niet wachten om samen te 

spelen op het strand en te zwemmen in de zee! 

Vergeet jullie zwemgerief en goed humeur niet! 

Meer info volgt nog via Gimme. 

 

 

Ohhh nee het zit er weeral op voor dit jaar, jammer genoeg. Maar 

niet getreurd, we hebben ons fantastisch kamp nog, dat gelukkig 

als maar dichterbij komt! Hopelijk was het voor jullie een even 

geslaagd jaar als dat het voor ons was! We konden ons geen betere 

groep voorstellen!  

Wij kijken er alvast super hard naar uit om jullie terug te zien op 

kamp! En voor degene die niet meegaan: tot volgend jaar!  

Veel liefs, jullie beste leiding ooit: 

Can en Djien  

 

  



+12: Elisar discovering MARS 

 
Gegroet ex-aardelingen! Zoals jullie 
allemaal aan den lijve hebben 
ondervonden, hebben wij onze 
thuisplaneet moeten verlaten. Door dwaas 
gedrag van mede-wereldleiders zijn wij het 
enige dat overblijft van onze ooit zo 
prachtige samenleving.  
We zijn erin geslaagd een kolonie te 
stichten op Mars en zijn volop in de weer 
met overleven.  
 
BUT… 
 
We’re not here to survive… 
 
We are here to THRIVE! 
 
Tot nu toe hebben we van Mars nog niet 
veel meer gezien dan onze kolonie, maar 
er zijn verdachte dingen gaande rondom 

ons. Het is tijd om mars te ontdekken en om erachter te komen of we wel degelijk de enige 
levende wezens zijn in ons zonnestelsel.  
 

28/04: De heropbouw: 
 
We hebben net een laatste bericht gekregen 
van de aarde. De laatste mensen daar zijn hun 
einde nabij. Gelukkig zitten wij met Elisar op 
mars, maar we mogen niet te vroeg juichen. 
Onze voorraden zijn bijna op en er begint 
onrust te ontstaan bij onze inwoners. Het is tijd 
om onze samenleving te herbouwen op mars. 
 
 
 
03-05/05: GAMEL! First expedition beyond colony walls! 

 
Zoals we allemaal wel weten is deze eerste expeditie buiten de 
kolonie enkel weggelegd voor de meest enthousiaste en de 
dappersten van het Elisariaanse rijk. Daarom worden alle 
Knapen opgetrommeld om mee te stappen in dit fantastische 
avontuur. Helaas moeten de Jonghernieuwers nog even 
thuisblijven. Hun voetjes doen toch waarschijnlijk nog pijn van 
Joepie. Voor hen dus geen vergadering.  
Meer info wordt nog via GIMME verschaft.  
 

  



12/05: Zoektocht op mars: 
 
Onze eerste zoektocht leek geen succes te 
zijn. Het leek alsof we alleen maar meer 
onvruchtbaar land ontdekten. Maar schijn 
bedriegt! Onze wetenschappers hebben een 
onbekend signaal opgevangen. We kunnen er 
weinig uit opmaken en weten amper iets… 
maar sommigen beweren dat het van intelligent 
leven lijkt te komen. Er zit dus maar één ding 
op: HET IS TIJD OM MARSMANNEN TE 
GAAN ZOEKEN.   
 

19/05: First contact  
 

Na onze zoektocht van vorige week hebben we 
een grote ontdekking gedaan. Niet alleen 
hebben we verborgen ijskappen op mars 
ontdekt, maar ook dat het signaal van een 
naburige stad kwam. Het is niets meer of minder 
dan de hoofdstad van de marsmannen. Doe dus 
allemaal jullie ruimtepakken aan en bereid maar 
al een speech voor want vandaag wordt een 
stukje geschiedenis geschreven. Het is tijd voor 
“first contact” met de marsmannen! 

 
26/05: Elisar VS the Martians 
 

 
This is it! Het gevecht om de rode planeet. Nadat ons eerste 
contact met de “Martians” net niet liep zoals we hoopten dat het 
zou gelopen hebben, vrezen we dat de “Martians” het niet goed 
met ons voor hebben. Ze zijn er op uit om ons tot de laatste 
man, het laatste kind, de laatste vrouw uit te roeien. En dat 
allemaal omdat er niet genoeg ijs op Mars is om beide rassen 
te bevoorraden. Dit gevecht zal de geschiedenisboeken ingaan 
als het gevecht waarbij de mensheid met de laatste honderd 
van zijn soort zijn uitsterven voorkwam, het gevecht waarin 
Mars met bloed van de “Martians” werd overspoeld, het gevecht 
waarin geen mens het leven van een Martian spaarde… 
 
Dit is het gevecht om de laatste ijs reserve…   
 
02/06: De mens op Mars likt zijn wonden (geen vergadering)  

 
Ondanks dat we ijs voor enkele maanden hebben, 
is dit niet zonder zware gevolgen gebleven. De 
menselijke bevolking op Mars is gedecimeerd. 
Overal staan huizen in brand, moeten lijken worden 
geruimd en de ziekenhuizen zijn overbevolkt. Geen 
vergadering dus… We hebben het te druk.  
 

 



09/06: Repopulate Mars (geen vergadering)  
 
Doordat de Elisariaanse bevolking gedecimeerd is, hebben de 
Marselijke leiders Elias en Isar het bevel gegeven tijd door te 
brengen met geliefden en zo de Elisariaanse bevolking een 
beetje te boosten.  
Blijf dus maar thuis, jullie hebben het te druk... 
 

 

16/06: 9 MONTHS LATER: (geen vergadering) 
 

 
We zijn ondertussen 9 maanden later en de 
Elisariaanse bevolking fleurt weer op. Het bevel van 
hogerhand werpt duidelijk zijn vruchten af! Jullie trouw 
aan de rode planeet en aan Elisar (all hail ELISAR) 
wordt oprecht bedankt! Geniet dus van deze tijd om 
voor jullie kinderen te zorgen! Ververs dus wat 
pampers en zorg voor jullie kinderen… 
Geen vergadering, jullie hebben het te druk.  
 

 
23/06: geen vergadering 
We zijn nog steeds druk bezig met ons te vestigen. Op 
verschillende plaatsen op de rode planeet worden 
steden langzaam opgetrokken en we slagen er eindelijk 
in te gedijen op mars in plaats van enkel te overleven. 
De eerste echte menselijke beschaving op mars is 
langzaam een feit aan het worden. Maar terwijl we 
wachten mogen jullie nog een weekje niks doen. 
 
 

 
30/06: Running water on the red planet!!! (de zee)  
 
Jawel! onze Elisariaanse wetenschappers 
binnen de NASA zijn terug van expeditie en 
hebben fantastisch nieuws. Ze hebben zowaar 
vloeibaar water gevonden. Het mag dan wel 
zeer zout zijn, het is stromend water. En geen 
klein beetje, een gigantische zee! Trek je 
ruimte-zwembroek maar aan, neem je schepje 
bij de hand: we gaan zwemmen en 
zandkastelen bouwen!!  
 
(Meer info volgt nog via GIMME)  
  



En met deze laatste overwinning sluiten we 

het jaar af. We zijn ver gekomen sinds de 

E.I-show: van tv-show naar een land naar de 

eerste mensen op mars. Maar het lijkt erop 

dat de avonturen van Elisar op hun einde 

lopen. Wij hebben een top-jaar gehad met 

jullie en hopelijk jullie ook met ons. Maar 

juich niet te vroeg, jullie zijn nog niet 

volledig van ons af. Elisar heeft jullie 

diensten nog één laatste maal nodig op 

kamp. We kunnen nog niks verklappen, maar 

we kunnen jullie wel al beloven dat ons 

grootste avontuur er nog aan komt! 

 

Tot dan Elisarianen!  

We kunnen amper wachten.  

 

 

 

 

 

  



For JHN’s only 
Dag stoerste strijders, 

Het einde van het verkooptijdperk zit er bijna op en dat betekent ook dat het buitenlands 

kamp dichterbij komt. Nu ook de bestemming bekend is voor jullie, kunnen jullie 

waarschijnlijk al nachten niet slapen van blijdschap! Dan hebben wij goed nieuws voor jullie, 

nog 87 dagen en het is zover! JOEHOE!  

Maar om ter plekke nog super wijze activiteiten te doen, moet er natuurlijk ook nog wel wat 

geld ingezameld worden, daarom hebben wij nog deze twee activiteiten voor jullie in petto: 

 

Zaterdag 13 april: Brunch 

Om toch ook wat variatie in de acties te brengen, dacht jullie 

zalige leiding dat het wel een tof idee zou zijn om een brunch te 

plannen! Natuurlijk wordt er van jullie ook verwacht dat jullie 

aanwezig zijn en flink meehelpen, zodat alles vlot verloopt. Wij 

kunnen alvast niet meer wachten! Tot dan!  

 

 

Ergens in de maand mei: verkoop 

Zoals jullie zien, staat er nog geen vaste dag voor een 

verkoop gepland omdat jullie leiding een drukke agenda 

heeft de komende maand. Maar zij maar zeker dat er 

nog een verkoop zal plaatsvinden, en dan wel degelijk de 

laatste! Het kan toch niet mooier dan zo jullie jaar af  

te sluiten als JHN bij ons met een toffe verkoop? Dat 

dachten wij dus ook! Haal jullie skills nog maar eens 

boven en toon wat jullie echt waard zijn als verkopers! 

Sidenote: meer info volgt via Facebook 

 

Zo strijders, nu jullie dit aandachtig gelezen hebben, kunnen jullie snel terug achter jullie 

computer kruipen om Fortnite of PUBG te spelen!  

Wij kijken super hard uit naar een laatste trimester met jullie! Hopelijk jullie ook!  

Lieve groetjes, 

Jullie knapste leiding: Evelien en Hanne 


