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Uit de mond van de  

Bondsleiding  
Beste ouders, leden en sympathisanten,    

We zijn blij te mogen aankondigen dat er alweer een nieuw KSA-jaar is 
aangebroken! Gelukkig maar, want we begonnen het al te missen… 
Terugkijkend op een fantastisch kamp kijken we reikhalzend uit naar een 
nieuw jaar vol KSA-plezier! Graag maken we van de gelegenheid gebruik 
om onze fantastische leidingsploeg te bedanken, ze gaven een heel jaar 
het beste van zichzelf! Ook een welgemeende merci aan alle helpers op 
voorkamp en bij het in- en uitladen van onze camion. Bedankt dat we op 
jullie helpende handen konden rekenen!  
 
Helaas namen we op het einde van het kamp afscheid van maar liefst vijf 
fantastische leiding, toegegeven dat het even paniek was toen we dit te 
horen kregen, slaagde KSA Melle er in dit verlies op te vangen met maar 
liefst zes nieuwe, gemotiveerde leiding. Hierbij konden we rekenen op 
vier leden die zich na al die jaren als lid, nu vol goesting bij het 
leidingsteam mogen voegen. Verder verwelkomen we 2 vrienden van 
hoofdleiding Jaro die zich nu vastbesloten en met onuitputtend 
enthousiasme willen inzetten voor KSA Melle. We zijn dan ook 
vastbesloten om er samen met ons nieuw team weer een lap op te 
geven!  
  

Naar jaarlijkse gewoonte staat er weer heel wat op het programma, een 

kort overzicht:   
  

SEPTEMBER 2019  
  

-We zetten het KSA-jaar in op vrijdag 6 september met een heuse 
streekbierenavond! Deze avond kan je als ouder onmogelijk afslaan; 
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jullie kunnen rustig bijpraten en gezellig een biertje of een ander (niet-) 
alcoholische drankje drinken! De ideale avond om vrienden en familie 
uit te nodigen! Maar ook wat de kinderen betreft is er voor ieder wat 
wils. Want ook dit jaar zal er een heus adventure parc georganiseerd 
worden! De leiding voorziet daarin heel wat activiteiten waarop jong 
en oud zich naar hartenlust zullen kunnen uitleven. Net zoals vorig jaar 
zullen er ook opnieuw frietjes en andere versnaperingen voorzien 
worden. We hopen jullie daar dus allen te mogen verwelkomen vanaf 
18u! Tot dan! 
 
  

-De officiële start van ons nieuwe jaar ligt op zondag 8 september. 
Iedereen is welkom vanaf 14u om een fantastisch, zalig spel te spelen 
met hun nieuwe leiding! Na de activiteit (17u) vindt er een korte 
leidingsvoorstelling plaats, om daarna met z’n allen naar de 
diareportage van de mooiste kampkiekjes te kijken!  
 
 

OKTOBER-NOVEMBER 2019  
  

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

Op zondag 13 oktober gaan we met z’n allen ravotten in het bos. Ook 

de ouders zijn welkom om samen met de bondsleiding een 

herfstwandeling te maken.   
  

-Van 31 oktober tot en met 3 november vertrekken we op ons 

vierdaagse KSA -weekend! Deze vier dolle dagen vol plezier en spel zijn 

een absolute must!   
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MAART 2020 

  

-Op 21 en 22 maart is er ons jaarlijkse spaghetti-weekend, met de 

lekkerste spaghetti aller tijden. Schrijf de datum maar alvast in jullie 

agenda, want dit is niet te missen!   
  

JULI 2020 

  

-Onder het motto beter te vroeg dan te laat willen we jullie alvast warm 

maken voor ons zomerkamp dat plaatsvindt van 21 juli tot en met 30 

juli. Zo kunnen vroege vakantieplanners hier alvast rekening mee 

houden.   
  

Ziezo, wij zijn uitgepraat en staan alvast te trappelen om het nieuwe jaar 

op gang te fluiten! Hopelijk jullie ook?s 

  

Tot dan!   
  

De bondsleiding  

Hanne en Jaro 
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KSA Melle, wat?   

Waar en wanneer  
  

We vergaderen elke zondag van 14 tot 17 uur in onze lokalen  

(Vogelstraat 24, Melle). De vergadering vangt aan met de formatie om 
14 uur. We verwachten iedereen uiteraard steeds stipt en in uniform. 
Als er op een andere locatie dan het lokaal afgesproken wordt of op 
een ander tijdstip vergaderd wordt, zal je de nodige details steeds 
terugvinden in dit boekje of via Gimme op de hoogte gebracht worden.  
 

Uniform  
  

Het uniform bestaat uit een blauw hemd met schildjes + een oranje 

sjaaltje. De prijs voor het volledige uniform inclusief schildjes 

bedraagt 26 euro. Jullie kunnen dit uniform steeds aanschaffen op 

zondag bij de uniformverantwoordelijken.  

TIP: laat die mooie kleren thuis!   
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De leiding van KSA Melle is dol op bloem, modder, gras, zelfgemaakte 

brouwsels, enzovoort. Tijdens de activiteiten is de kans dus meer dan 

groot dat kleren vuil zullen worden. Draag dus ook steeds speelkleren 

als je naar KSA komt.   
  

Wat met mijn oude uniform?  

Aangezien jullie kinderen nog in volle groei zijn, kan het gebeuren dat 

hun hemd te klein wordt en dat jullie een grotere maat nodig hebben! 

Om de aanschaf van een groter hemd betaalbaar te houden, willen we 

graag voor het 3e jaar op rij tweedehandshemden aanbieden! Zo kan u 

een gebruikt hemd, uiteraard zonder schildjes, dat nog in 

aanvaardbare staat is, binnenbrengen op onze KSA. Hiervoor kunt u in 

ruil gratis een ander tweedehands hemd kiezen of u krijgt 5 euro 

korting bij de aankoop van een nieuw hemd. U kan ook een 

tweedehands hemd aanschaffen voor de prijs van 7 euro.  

 

Voor vragen over het uniform kan u steeds mailen naar de 

bondsleiding via bondsleiding@ksamelle.be of naar de 

uniformverantwoordelijken via isar@ksamelle.be of 

djien@ksamelle.be.  
  

Vieruurtje  
  

Het vieruurtje is inbegrepen in het inschrijvingsgeld: elke zondag 

krijgen de leden zowel een drankje als een snack. Om jullie koters niet 

met al te veel zoetigheid vol te stoppen, voorzien we maandelijks ook 

een stuk fruit.   
  

mailto:bondsleiding@ksamelle.be
mailto:isar@ksamelle.be
mailto:djien@ksamelle.be
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Betalingen  
  

Het inschrijvingsgeld voor een heel werkjaar bedraagt 47 euro. Voor 

speciale activiteiten (bv. pretpark) vragen wij uiteraard nog wat extra. 

Het KSA-weekend en -kamp zijn nog niet in het inschrijvingsgeld 

inbegrepen. Wij brengen jullie tijdig via Gimm-e (meer uitleg over 

Gimm-e verder in dit boekje) op de hoogte over de betaling van deze 

‘speciale activiteiten’ en kampen. Alle betalingen gebeuren via 

overschrijving op ons rekeningnummer: BE24 0010 6856 5538.   
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Onze KSA-takken  
  

Dit jaar beschikken we over 5 leeftijdsgroepen ingedeeld volgens 

geboortejaar. Om alle misverstanden (o.a. met het uniform) te 

vermijden, even een lijstje:   
  

o Sloebers: 2013-2014  

o Piepjongknapen: 2011-2012  

o Jongknapen: 2008-2010  

o Knapen: 2006-2007  

o Jonghernieuwers: 2004-2005  

Zoals u in dit overzicht kan zien zijn er inderdaad 5 leeftijdsgroepen 

waarin de leden worden opgedeeld. Om praktische redenen heeft de 

leiding echter besloten de knapen en de jonghernieuwers als één +12-

tak te beschouwen voor de activiteiten op zondag. Het kan echter wel 

dat de leiding af en toe toch een aparte activiteit voor de 

jonghernieuwers voorziet op vrijdagavond. Daarom is het toch handig 

om te weten tot welke groep en leiding zij dan behoren.  
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KSA Melle, wie?   

Nieuwe bondsleiding  

Na 5 jaar leiding waarvan 2 jaar als 

bondsleiding hebben we afgelopen kamp 

jammer genoeg afscheid moeten nemen 

van Sarah… Haar succesvolle carrière in de 

KSA moet ze helaas stopzetten omdat de 

combinatie met werken als apotheker niet 

langer mogelijk was. Gelukkig weten we dat 

we altijd op haar zullen kunnen rekenen, 

zowel als oud-leiding en als vriendin! Ze zal steeds paraat staan om eens 

een leiding te vervangen op zondag of om andere taken achter de 

schermen uit te voeren. Alleszins een grote dank u wel aan Sarah voor 

alle leuke jaren op KSA! Haar opvolger zal niemand minder zijn dan Jaro! 

Hij stelde zich meteen kandidaat om Sarah op te volgen en zich te 

engageren als bondsleiding. Vol enthousiasme ging hij de uitdaging aan 

om samen met Hanne het roer over te nemen. We hebben er dan ook 

alle vertrouwen in dat hij dat goed gaat doen! Welkom Jaro in het 

bondsleidingsteam!  
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De leidingsploeg  
SLOEBERS (2013-2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne De Neve (19 jaar) 
Studente vroedkunde 
 
4e jaar leiding (banhoofd) 
Bondsleiding 
jeugdraad-, EHBO-, 
gewestverantwoordelijke 
 
Hanne@ksamelle.be 
Bondsleiding@ksamelle.be
0499/40.25.72 
 

Thomas Dejaeghere  
(16 jaar) 
Student Latijn-Wiskunde 
 
1ste jaar leiding 
jeugdraadverantwoordelijke 
 
Thomas@ksamelle.be 
0475/64.66.24 
 

Caspar Adriaensens 
(16 jaar) 
Student Latijn-Wiskunde 
 
1ste jaar leiding  
verantwoordelijke 
vieruurtjes 
 
Caspar@ksamelle.be 
0486/98.11.35 
 
 

mailto:Hanne@ksamelle.be
mailto:Bondsleiding@ksamelle.be
mailto:Bondsleiding@ksamelle.be
mailto:Thomas@ksamelle.be
mailto:Caspar@ksamelle.be
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PIEPJONGKNAPEN (2011-2012)  
 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djien Dussart (19 jaar) 
Studente orthopedagogie 
 
3e  jaar leiding (banhoofd) 
uniformverantwoordelijke 
 
Djien@ksamelle.be 
0493/69.02.41 
 
 

Antonio Bet (16 jaar) 
Student handel-talen 
 
1ste  jaar leiding 
materiaalmeester, 
verhuur-, vzw-
verantwoordleijke 
 
Antonio@ksamelle.be 
0474/07.09.61 
 
 

Pauline Heirman (18 jaar) 
Studente rechten 
 
1ste  jaar leiding 
vieruurtjes-, EHBO-
verantwoordelijke 
 
Pauline@ksamelle.be 
0471/48.01.94 
 
 

mailto:Djien@ksamelle.be
mailto:Antonio@ksamelle.be
mailto:Pauline@ksamelle.be
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JONGKNAPEN (2008-2010)   
 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Can Roels (18 jaar) 
Student bloemschikken 
 
3e  jaar leiding (banhoofd) 
materiaalmeester, verhuur-, 
vzw-verantwoordleijke, 
hoofd technische dienst KSA 
Melle 
 
Can@ksamelle.be 
0468/22.49.08 
 
 Milan Demetter (16 jaar) 

Student humane 
wetenschappen 
 
Materiaalmeester, 
jeugdraadverantwoordelijke 
 
Milan@ksamelle.be 
0494/27.72.28 
 
 

Famke Hoffman (18 jaar) 
Studente geneeskunde 
 
EHBO-verantwoordelijke 
 
Famke@ksamelle.be 
0472/03.11.12 
 
 

mailto:Can@ksamelle.be
mailto:Milan@ksamelle.be
mailto:Famke@ksamelle.be
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+12 (2004-2007) 

  

Jaro Demetter (18 jaar) 
Student 
 
3e  jaar leiding  
Bondsleiding 
VZW- en 
Facebookverantwoordelijke 
 
Jaro@ksamelle.be 
Bondsleiding@ksamelle.be 
0487/86.08.80 
 
 

Isar Lemeire (19 jaar) 
Student Burgerlijk Ingenieur 
 
4e jaar leiding (banhoofd) 
Materiaalmeester, uniform-, 
gewestverantwoordelijke 
 
Isar@ksamelle.be 
0495/73.86.46 
 
 

mailto:Jaro@ksamelle.be
mailto:Bondsleiding@ksamelle.be
mailto:Isar@ksamelle.be
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BONDSLEIDING 

 

  

Hanne De Neve (19 jaar) 
Studente vroedkunde 
 
4e jaar leiding (banhoofd) 
Bondsleiding 
jeugdraad-, EHBO-, 
gewestverantwoordelijke 
 
Hanne@ksamelle.be 
Bondsleiding@ksamelle.be
0499/40.25.72 
 

Jaro Demetter (18 jaar) 
Student 
 
3e  jaar leiding  
Bondsleiding 
VZW- en 
Facebookverantwoordelijke 
 
Jaro@ksamelle.be 
Bondsleiding@ksamelle.be 
0487/86.08.80 

mailto:Hanne@ksamelle.be
mailto:Bondsleiding@ksamelle.be
mailto:Bondsleiding@ksamelle.be
mailto:Jaro@ksamelle.be
mailto:Bondsleiding@ksamelle.be
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Terugblik   
Kamp  

Na de laatste hand te hebben gelegd aan de sjorringen van de shelters, 

stond elke leiding vol enthousiasme - wat een omstaander misschien 

ongeduld zou noemen - klaar om de leden te ontvangen en hen 

onvergetelijke avonturen te laten beleven. Fast forward enkele uren en 

ergens in het midden van het terrein drongen drie (of met Hanne haar 

fluitcapaciteit eerder tweeënhalf) opgetogen fluitsignalen de leden in 

een vierkante formatie; de ouders verzamelden zich rond ons. Na een 

kort welkomstwoordje door de bondsleiding en de vertoning van een 

opnieuw enorm hoogstaande kunstje choreografie, was het tijd om de 

ouders ‘tot binnenkort’ te kussen: het kamp was echt begonnen nu. De 

10 dagen gingen in een waas voorbij. We beleefden plezier, lachten ons 

kapot en chillden een verrassend groot deel van het kamp met ons 

voetjes in het water van de frisse beek die jong en oud schaduw en 

verkoeling bood. Het eten was ook weer eens culinair hoogstaand met 

enkele nieuwe gerechten die overigens direct zijn goedgekeurd door 

zowel leiding als lid. Al bij al vond ik het een van de leukste kampen die 

ik in mijn KSA-carrière heb meegemaakt en daar bedank ik alle leiding, 

koks, behind the scenes-medewerkers en vooral alle leden voor: jullie 

hebben dit jaar weer eens onvergetelijk gemaakt, tot binnenkort! 

Jaro 
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Afscheid van...  

Met vele traantjes namen we dit jaar afscheid van 5 fantastische mensen! We 

willen ze via deze weg nogmaals bedanken voor hun inzet! Maar niet getreurd, 

jullie zullen hen vast en zeker af en toe nog zien opduiken! Want diep in hun 

hart blijven het rasechte KSA’ers! 

Elias 

Het doet raar om deze tekst nu al te moeten schrijven. Nog maar 2 jaar geleden 

ben je bij ons in de KSA gekomen en nu moeten we je al laten gaan. Je voelde 

je meteen thuis bij ons in de groep ook al kende je nog bijna niemand. Dat kon 

jou absoluut niet deren en je gaf het beste van jezelf. Voor alles had je steeds 

een creatieve oplossing klaar. Met het opzetten van de syntex voor de 

streekbierenavond, liet je al direct jouw uiteenlopende vaardigheden zien. Zo 

leerde je ons bijvoorbeeld de kunst om overal op blote voeten te lopen en daar  

ook de consequenties van te dragen. Ook bij het nagelen was je steeds 

kampioen. Cindy werd jouw beste vriendin en was je er steeds voor zowel de 

leden als de leiding. Kortom, niemand kon jou vertellen wat te doen, jij koppige 

oen. Alles tesamen, de KSA-avonden zullen nooit meer hetzelfde zijn. Lieve 

Elias, we gaan jou (en Bartje), verschrikkelijk hard missen en we wensen je het 

aller-, allerbeste toe. 

Feagen 

Voor je begon als leiding was je al een aantal jaar fier lid van KSA Melle. Al snel 

was duidelijk dat je een stoere meid was en dat je voor niet veel terugdeinsde. 

Modderbaden op kamp juichte je toe en het materiaal in en uit de camion 

laden was ook je ding. Ook in het wassen van de haren in de beek was je een 

echte kei. Sinds twee jaar ben je leiding bij KSA Melle en elke keer opnieuw 

zagen we jou groeien tot een fantastische leiding. Als sloeberleiding heb je 

jezelf echt ontpopt als een mama figuur. Kindjes konden steeds bij jou terecht 

als ze ergens mee zaten. Als er traantjes van heimwee waren, was jij de beste 

om ze weg te vegen. We vinden het jammer dat we je nu al moeten laten gaan, 

maar willen je graag bedanken voor de mooie jaren. We wensen je alle succes 
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toe in de toekomst en weten zeker dat we jou nog veel gaan zien. Merci voor 

alles!  

Dimitri 

Een tweetal jaar geleden was er sprake van een samensmelting met KSA 

Gentbrugge, waar jij leiding was. Uiteindelijk is deze toch niet doorgegaan, 

maar jij had je woord gegeven dat je graag bij ons leiding wou komen geven. 

En dat woord heb je gehouden. vanaf dat moment wisten we dat we een 

nieuwe, trouwe en veelbelovende leiding er bij hadden gekregen. Je eerste 

voorkamp is alleszins niet onopgemerkt voorbij gegaan. Want bij het legen van 

de camion op het kampterrein kreeg je een tentbuis tegen je vinger. Dat 

voorkamp bracht je voor de rest door met een gebroken vinger. Een verhaal 

dat nog lang mee zal gaan. Je was iemand die uren kon spelen en dollen met 

de kinderen. Alles wat ze je vroegen deed je met plezier en niets was jou te 

veel. De kinderen zijn dan ook gek op jou als leiding en als speelkameraad. We 

vinden het jammer dat je stopt als leiding. Nu je begint te werken start een 

heel nieuw avontuur. Dimi, we gaan je heel hard missen. Bedankt om zo’n 

groot deel van KSA Melle te zijn!  

Sarah 

Een dikke vijf jaar geleden, werd jou gevraagd om leiding te komen geven bij 

ons op de KSA. Aanvankelijk was je er niet zo van overtuigd maar het 

nieuwsgierige bleef kriebelen en zo begon je toch aan een carrière als leiding. 

Vanaf het eerste moment lag je meteen goed in de groep en alle kinderen 

waren gek op jou. Jij was een superzorgzame leiding en elk lid kon bij jou 

terecht. Ook als voorkampleiding was je zeer enthousiast en bleef je iedereen 

aanzetten om hard verder te werken (ook al was dat niet altijd evident). Want 

zelf was je een superharde werker en alles wat jou werd opgedragen, voerde 

je tot in de puntjes uit. We konden jou voor de volle 100% alles toevertrouwen 

want we wisten dat je het perfect ging uitvoeren. Op kamp zelf konden je roze 

botten ook zeker niet gemist worden. Die hebben we nu een mooi plaatsje 

gegeven bij ons op KSA, zodat je zeker nooit zal vergeten worden. Lieve lieve 

Sarah, bedankt voor alles! Je was een fantastische leidster en een nog betere 
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bondsleiding. Samenwerken met jou was steeds zeer aangenaam. We gaan jou 

dan ook enorm hard missen! We wensen jou alle succes toe in jouw carrière 

als apotheker.                  

 

Simon 

Toen je twee jaar geleden de KSA kwam binnenrollen, maakte je meteen onze 

wens waar: alle leden, zowel jong als oud, waren onmiddellijk weg van jou. 

Ook op kamp toonde je ons dat je je uren kon amuseren met de kinderen en 

dat je enthousiasme om nóg maar eens een potje voetbal te spelen 

onuitputtelijk was. Jouw creatieve geest was een enorme troef voor de KSA en 

in jouw tweejarig bestaan hier is er geen enkele zondag voorbijgegaan dat 

jouw leden een spel moesten spelen dat ze al eens gespeeld hadden. Nu je 

genoodzaakt bent om ons te verlaten beseffen we maar al te goed dat je 

onvervangbaar bent en we kunnen alleen maar hopen, bidden, dat er op een 

dag nog zo iemand als jij onze KSA komt binnengewandeld. Simon, we wensen 

je veel succes met je verdere studies en we wensen je het allerbeste toe. 
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Nieuwe leiding 

Wij mogen dit jaar maar liefst zes nieuwe leiding ontvangen in onze 
leidingsploeg! We zijn heel blij met dit super goede nieuws. Vier 
Jonghernieuwers, Thomas, Milan, Antonio en Caspar, maken na een hele tijd 
in de KSA als lid nu hun intrede als leiding. Ze kunnen alvast niet wachten om 
aan dit nieuwe werkjaar te beginnen en staan te popelen om deze nieuwe 
uitdaging aan te gaan! Ook krijgen we hulp uit onverwachte hoek van twee 
super lieve vriendinnen van bondsleiding Jaro. Ze gingen deze zomer mee op 
voorkamp en daar begon het toch wel te kriebelen om mee in onze toffe 
leidingsploeg te treden! Vanaf dit jaar mogen we dus Pauline en Famke 
welkom heten bij ons in de KSA. Zij kunnen alvast ook niet meer wachten om 
hun intrede te maken en wachten vol spanning om zich op de eerste KSA 
vergadering voor te stellen.  

Thomas 

Hallo iedereen, ik ben Thomas. Ik ben 16 jaar oud en zit al in de KSA van toen 
ik nog een kleine Sloeber was. De afgelopen 11 jaar heb ik al zeer veel leiding 
zien voorbijkomen en droomde er al lang van om zelf leiding te worden, nu is 
het zover en ik kan echt niet meer wachten om eraan te beginnen! Zelf heb ik 
al voor opvolging gezorgd want ook  mijn broer en zus gaan naar de KSA, 
namelijk Delphine (Knaap) en Mathijs (Jongknaap). Buiten de KSA ga ik nog 
naar de muziekschool en zit ik in het 5e middelbaar in het College van Melle. 
Dit jaar ben ik leiding van de Sloebers en ik kan al niet meer wachten om hen 
te leren kennen op de eerste zondag. Laat het nieuwe jaar maar snel beginnen. 
Tot in september! 

Caspar 

Dag allemaal, ik ben Caspar en ik ben 16 jaar oud. Ik zit in het vijfde jaar Latijn-
Wiskunde op SFI Melle. Na 3 korte jaren als lid bij KSA ben ik er helemaal klaar 
voor om leiding te worden en ga ik er ook volledig voor gaan. In die drie jaren, 
heb ik zo hard op gekeken naar mijn leiding waardoor het nu ook bij mij begon 
te kriebelen. Ik moest dan ook geen seconde langer nadenken om in de 
leidingsploeg te gaan vanaf dit jaar. Naast de KSA leef ik me ook nog wekelijks 
uit op de tennisbaan. Ik kijk er al naar uit om jullie allemaal te ontmoeten op 
de Streekbierenavond. Tot dan!  
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Milan 

Hallo allemaal, ik ben Milan en ik ben 16 jaar oud. Na vele jaren wachten als 
lid en verlangen naar het leiding zijn, is deze droom eindelijk waarheid 
geworden. Al acht jaar ben ik lid van KSA Melle en ben dan ook super 
enthousiast om leiding te geven! Ik heb mijn broer Jaro zien groeien als leiding 
en bondsleiding en dat heeft mij nog meer aangespoord om ook mijn 
engagement aan te nemen als leiding. Verder ga ik nu naar het vijfde jaar 
Humane Wetenschappen op Sint-Paulus te Gent. Net zoals de meerderheid 
van de leiding heb ik geen verdere hobby’s zodat ik me ten volle kan smijten in 
de KSA! Ik ga dit jaar leiding geven aan de Jongknapen en ik kan alvast niet 
meer wachten om er met hen samen telkens op zondag er een topdag van te 
maken! Tot op streekbierenavond, hou jullie zeker niet in om eens met mij 
kennis te maken.  
 
Antonio 
 
Hey allemaal, mijn voornaam is Antonio en ook ik pas mooi in het rijtje als ik 
zeg dat ik 16 jaar oud ben! In het dagelijkse leven ben ik een flinke student 
handel-talen. Mijn belangrijkste persoonlijke troeven zijn dat ik heel sociaal 
ben en dat als ik ergens aan begin, ik gedurdende de hele rit enorm 
gemotiveerd ben om mijn taak tot een goed einde te brengen: beide zijn dus 
enorm handig als leiding bij KSA Melle! Ik zit zelf nog niet zo lang in de KSA. Het 
is eigenlijk door mijn goede vriend Milan (die dit jaar ook leiding wordt) dat ik 
heb leren kennismaken met deze zondagse vrijetijdsbesteding! 
Ik ben echt van plan om er dit jaar een lap op te geven en ik weet het zeker dat 

het echt wijs gaat worden! Tot op de streekbierenavond 😊 

Famke 

Halloooo allemaal! Ik ben Famke en ik ben nieuw als leiding bij de KSA. Ik heb 
besloten leiding te worden toen ik op voorkamp zag wat een supe toffe groep 
de KSA eigenlijk wel niet is! Wat meer over mezelf: ik ben heel veel bezig met 
muziek en zang en ga dit jaar beginnen studeren voor dokter. Verder ben ik 

graag onder vrienden en zeg ik geen neen tegen een goed feestje 😊 
Ik kijk er keihard naar uit jullie leiding te mogen zijn, en ik ben echt 
vastbesloten om mij dit jaar helemaal te smijten. Ik ben al benieuwd naar de 
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streekbierenavond, waar ik voor jullie parraat zal staan! Hopelijk hebben jullie 
er ook zin in! 

Pauline 

Hey iedereen, mijn naam is Pauline en ik ben 18 jaar oud. In september start 
ik in mijn eerste jaar Rechten aan de universiteit van Gent. In mijn vrije tijd 
speel ik Floorball (neen geen hockey) en luister ik enorm veel muziek. En oh ja, 

ik zit ook in de KSA natuurlijk 😉 !! Ik ben meegegaan op voorkamp en vond 
het zo een leuke ervaing dat ik besloot om de KSA nooit meer te verlaten en 
voor altijd leiding te worden. Buiten dat kan je me altijd wakker maken voor 
een bananenmilkshake.  

Weetje: Ik kan met mijn tong aan mijn neus. xp 
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In the spotlights  

Afgelopen jaar zou niet hetzelfde geweest zijn 

zonder de helpende handen en vele 

inspanningen van onze medewerkers! We 

maken plaats vrij om iedereen uitgebreid te 

bedanken.   
  
  

  

• Onze VZW die achter de schermen heel wat werk verzet  

• Koen om steeds de regelingen in verband met de verhuur van 

onze lokalen op zich te nemen, de VZW voor te zitten, en nog 

zoveel meer!   

• Marcel om elk klusje in het lokaal meteen aan te pakken en te 

zorgen voor het binnen - en buitenlaten van de huurders  

• David voor zijn heerlijke spaghetti-recept, ondersteuning op ons 

spaghetti-festijn en zijn ondersteunend advies als volwassen 

begeleider   

• Nicole voor het ontwerpen van flyers en folders, de urenlange 

voorbereidingen voor de keuken op kamp en de helpende hand 

waar nodig.  

• Ben, de papa van piepjonknaap Arthur, voor  de fantastische 

geluidsinstallatie voor onze jaarlijkse streekbierenavond en het 

spaghettifestijn! 

• Danny om steeds paraat te staan om te helpen achter de 

schermen bij evenementen als streekbierenavond en 

spaghettiavond. Ook om de keuken op voorkamp draaiende te 

houden en om op kamp voor de kinderen te koken. 

• Nicole, Margot, Karen, Frederik, Danny, Sonny, Katrien en Evelien 

die de keuken op kamp al die dagen lang draaiende hielden.  
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• Mariska, Fien, Pauline, Famke, die het beste van zichzelf gaven op 

voorkamp en iedereen die het beste van zichzelf gaf bij het in- en 

uitladen van de camion! 

• Sacha en Saskia voor de generator die zij jaarlijks aan de KSA 

uitlenen voor kamp 

• Ouders van leiding en leden voor hun logistieke steun en 

vertrouwen! In het bijzonder Peggy en Frederik (ouders van 

Thomas, Delphine & Matthijs), Lode en Nicole (ouders van Milan, 

Douwe & Jaro), Ben en Lenie ( ouders van Arthur), Katrien en Jeroen 

(ouders van Janne, Luka, Toon), Koen en Carine (ouders van Julie), 

Catherine en Petra (ouders van  Lou & Mies), Annick (mama van 

Manon en Nona), Natalie en Free (ouders van Ferre en Luz), Luc 

(papa van Andreas), papa van Rosanne, Lucie en Tobias Storme en 

Jo (papa van Marie) voor hun vele hulp bij het in-en uitladen van de 

camion, alsook de leden zelf die er op dat moment waren om hun 

steentje bij te dragen! Dikke merci! 

 

Iedereen die we hier op schandelijke wijze heel misschien zouden 

vergeten zijn. Onze excuses en toch echt wel bedankt!!!   
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Werking   
VZW: wat doen ze? Iets voor jou?  
We willen graag van de gelegenheid gebruik maken om onze VZW eens 

in de spotlights te zetten! Onze VZW is een onmisbaar gegeven voor 

onze jeugdbeweging. Zij staan ons bij met raad en daad en 

ondersteunen onze werking op verscheidene vlakken, gaande van het 

opknappen van het lokaal tot de aankoop van nieuwe tenten en 

andere investeringen.  

Bij deze doen we ook een oproep aan alle ouders die interesse hebben 

om zich bij onze VZW te voegen! Heeft u leuke ideeën of suggesties 

om de werking van onze jeugdbeweging te verbeteren? Of heeft u 

interesse in een nauwere samenwerking met leiding en oud-leiding?  

Aarzel dan niet en stuur gerust een mailtje naar de VZW-voorzitter 

Koen Saerens (koen@ksamelle.be) of naar de bondsleiding via 

bondsleiding@ksamelle.be!  

Oudervergadering  
Net zoals vorig jaar willen we dit jaar opnieuw heel graag 

oudervergaderingen organiseren! Het doel van deze bijeenkomst is om 

te weten wat er leeft bij de ouders, met welke vragen u zit en welke 

opmerkingen of suggesties u heeft. Bij deze willen we u dan ook warm 

maken om naar deze oudervergaderingen te komen! Wij zijn ervan 

overtuigd dat die een meerwaarde kunnen zijn voor onze werking. De 

oudervergaderingen worden op voorhand aangekondigd via Gimme en 

vinden 1 keer per trimester plaats, telkens op zondag om 17u in onze 

lokalen. De eerste oudervergadering van dit jaar vindt plaats op 

zondag 10 november.  Voor vragen over de oudervergaderingen kan u 

steeds mailen naar bondsleiding@ksamelle.be! Wij hopen alvast op 

een goede samenwerking! Tot dan!  

mailto:bondsleiding@ksamelle.be
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In de kijker  
Streekbierenavond en adventure parc  

Om de oorspronkelijke formule met 

streekbierenavond en kinderfuif wat nieuw leven 

in te blazen besluiten we het dit jaar opnieuw over 

een andere boeg te gooien. We bereiden voor 

jullie een reeks activiteiten voor die perfect past in 

het plaatje ‘adventure parc’. Spannend! Zeker de 

moeite waard om eens een kijkje te komen 

nemen  want het aanbod zal zowel -12 als +12 kunnen bekoren! Natuurlijk 

doen de meeste ouders het liever net iets rustiger aan op een vrijdagavond, 

geen paniek, zij moeten niet huiswaarts keren, want de ouders kunnen 

ondertussen genieten van heerlijke streekbiertjes aan een democratische 

prijs in onze gezellige lokalen en indien het weer het toelaat, ook buiten op 

ons gezellig ingerichte terrein! Bovendien worden er net als vorig jaar 

heerlijke frietjes voorzien. Familie, vrienden of buren, nodig iedereen maar 

uit voor deze niet te missen avond! Jullie zijn allen welkom op vrijdag 6 

september vanaf 18u! 

Eerste activiteit, diareportage en 

leidingsvoorstelling  

Kunnen de kinderen (en de ouders) er geen genoeg van krijgen, dan zijn zij 

welkom op zondag 8 september van 14 tot 17 uur waarbij we officieel ons 

nieuwe KSA-jaar affluiten. De kinderen kunnen dan genieten van een zalig 

spel met hun leiding en kennismaken met de nieuwe kinderen in hun 

leeftijdsgroep. Wanneer u nog vragen heeft kan u hiermee altijd terecht bij 

de bondsleiding die voor de vergadering tijdig aanwezig zullen zijn om 

antwoord te geven op uw vragen.  
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Na de activiteit kunnen nieuwe kinderen zich inschrijven voor een KSA-jaar. 

Dit kan echter ook na drie keer een zondag te komen proberen. Ook voor 

uniformen kunnen jullie steeds voor en na de vergadering bij de 

verantwoordelijken (leiding Isar en Djien) terecht!  

Om 17u vindt er een korte voorstelling van de leiding plaats en kunnen 

ouders en kinderen genieten van de diareportage met de mooiste 

kampfoto’s. 

 

Week van het Bos  

Naar jaarlijkse gewoonte 

doen we weer mee aan de 

week van het bos. Dit 

houdt in dat we op zondag 

13 oktober een bos in de 

buurt opzoeken om er een 

supercool bosspel te 

spelen! We denken deze 

keer ook weer aan de ouders en organiseren tegelijkertijd een heuse 

boswandeling.  

Meer info volgt via Gimme.  

 

Dag van de jeugdbeweging  

Op dag van de jeugdbeweging is het de bedoeling dat jullie massaal in 

KSA-uniform naar school gaan. Dit mag slechts 1 keer per jaar en dit keer 

is dat op vrijdag 18 oktober. Niet alleen onze KSA, maar alle 

jeugdbewegingen zullen die dag in uniform op straat verschijnen. Show 

jullie knappe blauwe hemden maar!   
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KSA-weekend  

Een van de hoogtepunten van het jaar is toch wel het KSA-weekend. Dit 

vindt dit jaar plaats van 31 oktober t.e.m. 3 november. Deze 4 dagen 

vol spel en plezier zijn absoluut niet te missen! Op zondag 29 september 

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 

Gimm-e verlopen.  

Verkoop  

Om de kampkas een beetje te 

spijzen gaan we op 17 november 

een hele dag van deur-tot-deur 

verkopen! We spreken uitzonderlijk 

af van 10u tot 13u en van 14u tot  

17u. We bieden ook de mogelijkheid om jullie kinderen picknick mee te 

geven voor onder de middag, zodat jullie ze niet heen en weer moeten 

voeren wanneer zij een hele dag kunnen verkopen. Wat we verkopen 

blijft nog even geheim maar we hopen op jullie talrijke aanwezigheid! 
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KSA  ONLINE  

 
   

Alle info over KSA Melle staat uiteraard ook online. Je vindt alle info 

omtrent onze werking, maar ook de laatste nieuwtjes en recentste 

foto’s op de enige echte site van KSA Melle: www.ksamelle.be   
  

Facebook   
   

Alle foto’s, filmpjes en andere interessante updates kan je ook vinden 

op onze Facebook‐pagina. Surf naar www.facebook.be/ksamelle en 

word een vriend van KSA Melle.  
  

Gimm-e  
  

De nieuwsbrieven verschijnen zoals vorig jaar op Gimm-e  

(www.gimme.eu). Indien u nog niet geregistreerd bent, vraag dan 

gerust uitleg aan de leiding. 
  
  
  
  

Website   
    

    

http://www.ksamelle.be/
http://www.ksamelle.be/
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 Programma  
  
Sloebers  
  
Dag liefste schatjes van patatjes, 

Een nieuw jaar is aangebroken en dat wil zeggen dat jullie ook 

nieuwe leiding hebben! Wij, Thomas, Caspar en Hanne, staan 

voor jullie klaar om er elke zondag een spetterende dag van 

te maken! 

We weten dat de vakantie wat saai begon te worden zonder 

de ksa dus jullie kunnen waarschijnlijk, net zoals ons, niet 

meer wachten om er in te vliegen!  

Wij staan klaar om jullie een nog beter jaar te geven dan elk 

ander vorig KSA Jaar!  

We beseffen dat jullie nu vol nieuwsgierigheid staan te 

trappelen om de bladzijde om te slaan zodat 

jullie kunnen piepen naar de super leuke 

vergaderingen die we voor jullie hebben klaar 

staan!  

blader er maar op los en tot 8 september! 

Heel veel kusjes en knuffels, 

Thomas, Caspar en hanne 
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Zondag 8 september: Kennismakingsvergdaring 

Een nieuw jaar is aangebroken vol met onbekende gezichtjes. Ook hebben 

jullie nieuwe leiding en staan jullie alvast te popelen om ons beter te leren 

kennen. Daar leek het ons vandaag de ideale dag voor en zetten we deze 

zondag volledig in teken van elkaar! Je hoeft niet bang te zijn om af te komen 

deze zondag want wij zijn even benieuwd als jullie. Tot dan!  

Opgelet: na de vergadering is er de leidingsvoorstelling en 

diareportage van kamp. 

 
Zondag 15 september: Leiding versus leden 

Nu we elkaar al een beetje beter kennen, leek het ons een goed 

idee om jullie vandaag te laten zien wat wij in onze mars 

hebben. Jullie gaan het deze zondag tegen ons drie opnemen 

tijdens verschillende coole spelletjes die wij voor jullie 

bedacht hebben. Smeer jullie kuiten maar al in want wij zijn er klaar voor! 

Mogen de beste winnen (jullie leiding dus).   

Zondag 22 september: DOOP 

Vandaag is het de dag waar de leiding elke keer opnieuw 

naar uitkijkt. De dag die de traditie van onze KSA in ere 

houdt: de doop! Jullie worden op deze zondag tot echte 

sloebers gedoopt. Dit gaat van appels met choco eten 

tot snoepjes zoeken in de bloem. Zorg ervoor dat jullie 

op deze dag dus zeker kleren aandoen die vuil mogen 

worden. Tot dan lieve sloebertjes!  
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Zondag 29 september: Schattenjacht 

Lang, lang geleden was er op KSA een grote schat verborgen vol 

goud. Het plannetje dat naar de schat leidt, heeft klungelsmurf 

laten wegwaaien en nu zijn we het kwijt! Wij denken dat 

Gargamel dit gevonden heeft en de schat heeft 

verplaatst. Nu is het onze taak om die schat terug te 

vinden en veilig op de KSA af te zetten. Kunnen jullie ons 

daarmee helpen?  

Opgelet: Om 17u volgt er een infomoment over weekend. 

Zondag 6 oktober: Reis rond de wereld vergadering 

Jullie leiding wil al een hele lange tijd graag eens op wereldreis gaan. Maar dit 

zouden wij enkel en alleen maar willen doen met jullie erbij! Daarom nodigen 

wij jullie deze zondag uit om mee te gaan op ons heus avontuur. Wie gaat er 

met ons mee?  

Zondag 13 oktober: Week van het bos  

Ook dit jaar staat er opnieuw een week gepland volledig in 

het teken van de mooie bossen in het Belgische land. Wij 

doen zonder twijfel hieraan mee en trekken deze zondag 

naar het bos! Waar we ons volledig kunnen laten gaan om 

een hele namiddag te ravotten. Na deze dag heeft het 

bos geen enkel geheim meer voor jullie dus wij hebben 

maar één raad: afkomen is de boodschap!  

Meer info volgt nog via Gimme 
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Zondag 20 oktober: Openluchtvergadering 

Steek de handen maar uit de mouwen want 

vandaag mogen jullie tonen wat jullie in jullie 

mars hebben van openluchttechnieken. Zo 

kunnen we de smurfen altijd helpen als er iets 

met het dorp zou gebeuren! 

 

Zondag 27 oktober: geen vergadering 

Jammer maar helaas, geen vergadering deze zondag . Maar niet getreurd 

want kijk eens wat er volgende week gepland staat? Dan maken we het daar 

dubbel en dik goed! Wij kunnen echt niet meer wachten op volgende week en 

zijn al druk bezig met het maken van onze valiezen!  

Donderdag 31 oktober - zondag 3 november: Weekend 

Joepie ja jeej, weekend staat voor de deur! Het moment (na kamp natuurlijk) 

waar iedereen zo hard naar uitkijkt! Veel kunnen we jullie nog niet vertellen 

maar saai zal het zeker niet worden! 4 dagen met jullie liefste leiding? Wat zou 

je nog meer willen? 

Zondag 10 november: Legervergadering  

Grote smurf heeft onze hulp nodig! Gargamel heeft 

het smurfendorp gevonden en Grote smurf zoekt naar 

stoere en dappere soldaten om het te verdedigen. We 

moeten ervoor zorgen dat we Gargamel voorgoed 

kunnen verslaan! Dus kom met zoveel mogelijk naar de 

KSA want samen zijn we sterk! 

Opgelet: Na de vergadering worden de ouders uitgenodigd op het 

oudercafé in de KSA lokalen. 
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Zondag 17 november: Verkoop 

Vandaag is het weer zover, we zamelen geld in om het geweldige kamp nog 

cooler te maken! We gaan van deur tot deur gaan verkopen dus zet jullie 

schattige snoetjes maar al op! We verwachten jullie op KSA van 10u tot 13u en 

van 14u tot 17u. Wie dat wenst, mag ’s middags zeker op KSA blijven maar 

vergaat dan je lunchpakket niet mee te nemen! 

Zondag 24 november: Film  

Omdat jullie zo goed jullie best hebben gedaan 

vorige week, verbouwen we onze lokalen deze 

week tot een echte cinema. Vergeet dan zeker niet 

je favoriete films mee te brengen zodat we er een 

gezellige filmdag van kunnen maken!  

Zondag 1 december: Sinterklaas 

Ik hoop dat jullie deugnieten niet te veel 

kattenkwaad hebben uitgehaald het 

afgelopen jaar want deze man ziet alles. 

“Wie zoet is krijgt lekkers wie stout is de 

roe!” We verwachten jullie allemaal op 

KSA om Sinterklaas en Zwartepiet een 

warm welkom te geven, tot dan. 

Zondag 8 december: Bolle Gijs heeft honger 

Dag stoere sloebers, de laatste tijd wordt de KSA geteisterd door 

de grote dikke Bolle Gijs. Elke keer komt hij naar de KSA met een 

gigantische honger. We hebben jullie hulp nodig. Samen met jullie 

kunnen we Bolle Gijs zijn honger voor altijd stillen.  

Opgelet : Deze vergadering zal doorgaan van 9u tot 12u. Ook vragen we een 

kleine bijdrage die nog zal meegedeeld worden via Gimme. 
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Zondag 15 december: Kerstfeestje 

Ook de leiding is deze magische dag vol cadeautjes 

niet vergeten. Het kerstfeestje op KSA mag je dan 

ook zeker niet missen. De leiding zal zeker ook een 

lekkere verrassing in petto hebben. We kijken er 

alvast naar uit!  

P.S.: Vergeet niet om een klein cadeautje ter 

waarde van maximum 5 euro mee te nemen. 

Zondag 22 december: geen vergadering  

De kerstman komt eraan met een slee vol cadeautjes. Net zoals jullie zit de 

leiding vol spanning te wachten. Wat zouden we dit jaar krijgen? Hierdoor is er 

jammer genoeg geen vergadering. Vrolijk Kerstfeest! 

Zondaga 29 december: geen vergadering  

Sorry kleine smurfjes maar ook deze week is er geen 

vergadering 😭. We zijn ons aan het klaarmaken voor het 

nieuwe jaar! Alvast een Gelukkig Nieuwjaar!  

Zondag 5 januari: geen vergadering 

Opnieuw moeten we jullie teleurstellen want deze week is 

er alweer geen vergadering 😢. Maar niet getreurd 

volgende week zijn we er terug. Zijn jullie er klaar voor?  

Tot dan! 
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Liefste deugnietjes,  

Amai, het eerste trimester is (helaas 

al) voorbij gevlogen! Wij vonden het 

super tof! Jullie ook? Pas maar op, 

want het tweede trimester gaan we 

dubbel zoveel plezier maken! We 

hopen jullie terug te zien na de 

vakantie met een nieuwe lading 

energie! 

We zullen jullie super hard missen 

vanachter onze bureaus.  

Lieve groetjes, 

Caspar, Hanne en Thomas 
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Piepjongknapen  
  
 

Dag lieve piepjongknapen,  

Het toffe KSA-jaar staat weer voor de deur.  

Maar zoals elk jaar wil dit zeggen dat jullie een 
nieuw leidingsteam bij jullie tak krijgen. Daarom 
delen wij jullie graag mee dat Antonio, Pauline en 
Djien klaar staan om aan jullie leiding te geven. Wij 
hebben er alleszins al allemaal 
superveel zin in! Hopelijk 
hebben jullie genoten van de 
vakantie en staan jullie klaar om 
opnieuw een jaar lang 
onvergetelijke avonturen te beleven!  

Groetjes,  
de niet zo stoere Antonio,  
de heldhaftige Pauline  
en de dappere Djien.  
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Vrijdag 6 september: streekbierenavond 

Zoals elk jaar is het vandaag streekbierenavond. Een avond om niet te 

missen. De leidingsploeg staat klaar om jullie een fantastische avond te 

geven. Hopelijk zien we jullie daar voor een eerste keer! 

Zondag 8 september: kennismakingsvergadering 

Vandaag is het de eerste vergadering van het jaar. Daarom 

vonden we het een ideaal moment om elkaar te leren 

kennen. Hopelijk zijn jullie gemotiveerd om jullie leiding en 

jullie tak een beetje beter te leren kennen. Wij kunnen 

alleszins al niet meer wachten!  

PS: na de veradering kunnen jullie in onze lokalen terecht voor een korte 

leidingsvoorstelling en de langverwachte diapresentatie vol coole 

kampkiekjes! 

Zondag 15 september: drakenjagers 

Vandaag nemen jullie het op tegen de 

draken. Hopelijk hebben we goede jagers die 

de draken zullen illumineren.  

 

Zondag 22 september: doop 

Oeps het is weer zover. De doop staat weer voor de deur. Zorg maar dat jullie 

jullie vuilste kleren aan hebben. Wij kijken er alleszins naar uit! 
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Zondag 29 september: ondekkingsreizegersvergadering  

Vandaag gaan we net zoals Christoffel Columbus op 

ondekkingsreis. Hopelijk hebben jullie zin om nieuwe 

landen en eilanden te ondekken want jullie leiding heeft 

weer gezorgd voor problemen op KSA Melle waardoor we 

een nieuwe thuis moeten zoeken.   

Opgelet: na deze vergadering volgt er infomoment over 

het weekend. 

 

Zondag 6 oktober: leiding tegen leden 

Jaja jullie lezen het goed jullie mogen de oh zo niet 

stoere Antonio, de oh zo heldhaftige Pauline en de 

oh zo dappere Djien proberen te verslaan. Pas op 

want dit is jullie enige kans om van ons af te 

komen.  

 

Zondag 13 oktober: week van het bos 

Naar goede gewoonte gaan we ook dit jaar 

weer eens naar het bos. Het is de bedoeling 

dat we daar tussen de bomen een superleuk 

spel spelen dat jullie geweldig en slimme 

leiding voor jullie heeft voorbereid. Trek jullie 

boskleren maar al aan! Voor de ouders heeft 

de bondsleiding een leuke herfstwandeling 

voorbereid. Meer info volgt op Gimme! 
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Zondag 20 oktober: 

Halloweenvergadering 

 

Hopelijk zijn jullie niet zo bang als 

Djien op durverstocht. Antonio en 

Pauline hopen dat ze een stoere tak 

hebben om samen met hen de 

demonen die op KSA Melle zijn gestrand te doden. Want laten we eerlijk zijn: 

aan Djien hebben ze niets... 

 

 

 

Zondag 27 oktober: geen vergadering 

Doordat Djien vorige week door de demoon is 

opgeslorpt zitten we deze week met een spijtige 

zaak. Het is namelijk geen vergadering. 

Jullie leiding zal jullie missen maar geen paniek 

want we zien jullie terug op weekend. SPANNEND.  

 

Donderdag 31 oktober tot zondag 3 november: weekend 

Het weekend staat weer voor de deur. 

Antonio, Pauline en Djien hebben hard 

gezwoegd om een leuk kamp voor jullie in 

 elkaar te knutselen. Wat het thema van 

dit weekend zal zijn is nog een groot 

vraagteken voor jullie. Wij kijken er 

alleszins naar uit. 
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Zondag 10 november: openluchtvergadering 

Vandaag gaan we jullie de knopen nog eens 

uitleggen. Hopelijk kijken jullie ernaar uit om samen 

met ons de knoopjes van het vak te leren.  

PS: na de vergadering nodigen wij de geïnteresseerde ouders uit op de 

eerste oudervergadering van het jaar om 17u in de onze lokalen. 

Zondag 17 november: Verkoop 

Vandaag gaan we de deur uit om vanalles te verkopen. Haal jullie liefste 

snoetjes maar boven en knoop jullie hemden maar recht. We nodigen jullie 

uit om 10u op de KSA. We verkopen van 10u tot 13u en van 14u tot 17u. ’s 

Middags kunnen jullie een van thuis meegebrachte lunch samen met de 

leiding opeten alvorens er weer in te vliegen! 

Meer info volgt op Gimme! 

 

Zondag 24 november: film 

Omdat jullie zo goed jullie best hebben gedaan vorige week, verbouwen we 

onze lokalen deze week tot een echte cinema. Vergeet dan zeker niet je 

favoriete films mee te brengen zodat we er een gezellige filmdag van kunnen 

maken!  
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Zondag 1 december: Sinterklaas 

Daar wordt aan de deur geklopt, 

hard geklopt, zacht geklopt. 

Daar wordt aan de deur geklopt. 

Wie zou dat zijn? 

Vandaag staat Sinterklaas aan onze deur.  

Hopelijk zijn jullie braaf geweest.  

 

Vrijdag 6 december: speciale activiteit 

Jullie lezen het goed het is niet op zondag vergadering maar 

op vrijdag. Jullie worden op ksa verwacht om half 7 en 

jullie mogen om 9 uur terug naar huis. Djien, Pauline en 

Antonio zorgen voor een leuke activiteit.  

 

Zondag 15 december: kerstfeestje 

Vandaag is het ons jaarlijkse kerstfeestje. Voor dit feest is het 

een traditie dat de leden een cadeau meehebben. De prijs 

hiervoor is max. 5 euro.  

Als jullie braaf zijn heeft de leiding ook nog een verrassing voor 

jullie! 

 

Zondag 22 december: geen vegadering 

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. 

Jullie leiding mist jullie nu al en Djien weent elke 

avond om jullie.  

We zien jullie snel!!! 

We wensen jullie alvast een fijne kerst.  
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Zondag 29 december: geen vergadering 

Neeee het is weer geen vergadering. Nu moeten we jullie nog 

harder missen pffff.   

Oja gelukkig nieuwjaar. Wij wensen jullie een mooi 2020.  

 

Zondag 5 januari: geen vergadering 

Eerst en vooral: hopelijk hebben jullie een 

mooie vakantie gehad en zijn jullie goed 

uitgerust.  

Volgende week zijn we terug op KSA. We missen 

jullie super hard.  
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Het eerste KSA semester zit er alweer op. 
Hopelijk hebben jullie jullie goed geamuseerd 
tijdens de vergaderingen. Jullie leiding heeft het 
zeker naar hun zin gehad. We kijken ernaar uit om 
jullie terug te zien en het tweede semester te 
starten. Wij hopen dan 
ook dat jullie met 
evenveel enthousiasme 
terug komen.  

Jullie leiding heeft al 
super leuke ideeën 
voor de rest van de 
vergaderingen.  

Groetjes de niet zo stoere Antonio die nu iets 
stoerder is, de heldhaftige Pauline die nu nog 
heldhaftiger is en de oh zo dappere Djien die nu 
niet zo dapper is.  
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Jongknapen  
 

Heey lieverdjes,  

 

Haal jullie luie konten maar weer uit 

jullie zetel want het gloednieuwe 

spetterende fantastische jaar 2019-2020 

is begonnen. Na een vakantie waarin 

elke dag hetzelfde is zal je nu weer de 

hele week uitkijken naar 

zondagnamiddag, het wordt een waar 

hoogtepunt! 

Natuurlijk rekenen 

we ook op jullie 

enthousiasme, 

avontuurlijkheid 

en talenten om er 

iets moois van te 

maken.  Maar 

waarom wordt dit jaar zo fantastisch..? 

Vanwege jullie geweldige superleiding 

die jullie dit jaar zal leiden! WE 

PRESENT TO YOU: FAMKE, CAN EN MILAN!!!!  
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Zondag 8 september: Kennismaking + diavoorstelling + 
leidingsvoorstelling 
 
Met deze eerste vergadering is het nieuwe werkjaar officieel begonnen!  

Maar voordat we samen een fantastisch jaar tegemoet gaan, moeten we 

elkaar eerst wat beter leren kennen en willen we ook wel weten waar jullie 

goed in zijn. En aangezien we niet zeker zijn of jullie ieders naam wel kunnen 

onthouden, spenderen we hier maar de volle 3 uur aan. Wij kijken alvast uit 

naar het kennismaken! 

PS: Na de vergadering zijn jullie welkom voor de dia-reportage van het 

kamp en de leidingsvoorstelling. 

   

 

Zondag 15 september: Verkenning-van-het-eiland-vergadering 
 
Om te overleven op een eiland, moeten we niet alleen elkaar goed kennen, 

maar ook het eiland zelf! 

Misschien leven er wel allemaal vreemde dieren en planten… misschien leven 

er wel allemaal GIFTIGE dieren en planten… misschien komen we wel 

kannibalenstammen tegen… 

misschien staat op dit eiland wel 

het kabouterbos van Plop… 

Je zal het allemaal te weten 

komen op deze gloednieuwe 

vergadering van jullie 

fantastische leiding!!  
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Zondag 22 september: Doop 
De jaarlijkse traditie van alle jeugdbewegingen is weer 

aangebroken DOOOPPP… vandaag gaan we ons weer 

bewijzen voor de ksa als echte stoere jongknapen. We 

gaan allerlei proeven doorstaan om het jaar als echte ksa’s 

in te gaan.   

 

Zondag 29 september: hopen-dat-je-kan-lopen-vergadering 
 
Plopperdeplopperdeplop! Wat wil deze vreemde titel nu weer zeggen?! 

Dat kom je te weten op deze 

mooie zondagnamiddag!!! 

PS: Je komt het enkel te weten 

als je ook effectief aanwezig 

bent op deze vergadering, 

dus allemaal komen is de 

boodschap!!! ☺☺☺☺☺  

 

PPS: na de vergadering volgt er een infomoment over ons 4-daagse 

weekend. 

   

Zondag 6 oktober: Openluchtvergadering 
 
Om te overleven op een onbekend eiland moet je natuurlijk ook zelf 

onderdak kunnen maken, hiervoor worden veel technieken aangeleerd. En 

voor de echte stoere jongknapen zou dat geen probleem mogen zijn, daarom 

gaan we deze vandaag nog eens grondig oefenen. 
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Zondag 14 oktober: Week van het bos 
Naar goede gewoonte gaan we ook dit jaar 

weer eens naar het bos. Het is de bedoeling dat 

we daar tussen de bomen een superleuk spel 

spelen dat jullie geweldig en slimme leiding 

voor jullie heeft voorbereid. Trek jullie 

boskleren maar al aan! Voor de ouders heeft de 

bondsleiding een leuke herfstwandeling 

voorbereid. Meer info volgt op Gimme! 

 

20 oktober: survival-of-the-fittest-vergadering 
 
Vandaag gaan we zien wie van jullie de sterkste, snelste, 

slimste, … m.a.w. de beste jongknapen zijn. We zijn al 

benieuwd naar wie er allemaal komt om zich te 

bewijzen. 

Om sterker, sneller, slimmer, etc. te zijn dan jullie 

supergeweldige fantastische topleiding zullen jullie wel 

nog veel mogen oefenen, maar het gaat hier over jullie 

dus we verwachten jullie om 14u stipt op KSA!!! ☺☺☺ 

Zondag 27 oktober: Geen vergadering 
Op het eiland is nergens drinkbaar water te vinden, dat wil zeggen dat jullie 

dus van het water van kokosnoten zullen moeten overleven. Maar wij zijn 

momenteel verdwaald en zullen niet op Ksa geraken vandaag dus is er 

vandaag geen vergadering. Wij zien jullie snelll!  
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Donderdag 31 oktboter t.e.m. zondag 3 
november: Weekend 
Heey het nu geen vergadering maar wij gaan ons 

amuseren op ons weekend, jaja het weekend is weer 

aangebroken! Wij zien jullie daar loveee x  

Meer info volgt nog via Gimm-e.  

 

Zondag 10 november: Voedsel verzamelen 
Op het eiland is jammer genoeg geen Aldi, dus zullen jullie zelf eten moeten 
voorzien.  
Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Aan de hand van opdrachten 
kunnen jullie bij het stamhoofd van de inboorlingen eten en materialen 
krijgen. Maar pas op, als het eten op is kunnen ze wel eens kanibalistische 
trekjes krijgen!!  
PS: na de vergadering nodigen wij de geïnteresseerde ouders uit op de 

eerste oudervergadering van het jaar om 17u in de onze lokalen. 

Zondag 17 november: Verkoop 
Vandaag gaan we de deur uit om vanalles te 

verkopen. Haal jullie liefste snoetjes maar boven en 

knoop jullie hemden maar recht. We nodigen jullie 

uit om 10u op de KSA. We verkopen van 10u tot 

13u en van 14u tot 17u. ’s Middags kunnen jullie 

een van thuis meegebrachte lunch samen met de 

leiding opeten alvorens er weer in te vliegen! 

Meer info volgt op Gimme! 
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Zondag 24 november: Film 
Omdat jullie zo goed jullie best hebben gedaan 

vorige week, verbouwen we onze lokalen deze 

week tot een echte cinema. Vergeet dan zeker 

niet je favoriete films mee te brengen zodat we 

er een gezellige filmdag van kunnen maken!  

 
 
Zondag 1 december: Sinterklaas 
Vandaag krijgen we speciaal bezoek uit Spanje. 

Hopelijk zijn jullie een beetje braaf geweest... 

De leiding is gelukkig al zeer flink geweest en 

zal dus lekkers krijgen van de Sint! Hopelijk 

jullie ook! 

Zaterdag 7 tot zondag 8 december: Verrassingsvergadering 
Vandaag blijven we slapen in onze gezellige 

lokalen te Ksa Melle. Wij verwachten 

jullie zaterdag om 18u op Ksa en jullie 

verlaten de Ksa de dag erna om 11u wij 

hebben er alvast zin in hopelijke jullie ook. 

#Wij voorzien iets lekkers om te eten!   

Meer info volgt op Gimme!  

 

Zondag 16 december: Kerstfeestje  
Vandaag gaan we eens gul zijn en krijgen jullie 

allemaal een cadeautje van elkaar. Iedereen die 

komt vandaag neemt een cadeautje mee van 

max. 5 euro en pakt dit mooi in. De leiding 

zorgt voor een cadeautje voor ons allemaal. Wij 

hebben er al superveel zin en en al zeker in de 

pakjes hihi 
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Zondag 22 december: Geen vergadering 
We vinden een telefoon op het strand! Maar 

jammer genoeg zit de batterij er niet in. Deze is 

namelijk gevonden door de andere groep 

gestranden. We zullen een strijd moeten voeren 

om de twee onderdelen bij elkaar te krijgen en zo 

de buitenwereld te contacteren. Daarmee geraken wij ook nu niet op Ksa. 

Sorryyy xx  

Zondag 29 december: Geen vergadering  

Vandaag is het jammer genoeg ook geen KSA. We 

wensen jullie een gelukkig nieuwjaar en een goede 

gezondheid. Mogen al jullie wensen uitkomen! Tot 

snel!!  

Zondag 5 januari: Geen vergadering 

Wat jammer maar vandaag is er geen vergadering wij 
zitten nog steeds vast op het eiland maar komen zo snel 
mogelijk terug. Warme groetjes x   
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Het eerste trimester zit er alweer op, ouhhnn  

hopelijk hebben jullie ervan genoten en zullen jullie 

het nog een trimester langer met ons volhouden. We 

snappen dat jullie ons superhard gaan missen maar 

we zien jullie snel weer terug met een hele hoop 

nieuwe spellen en activiteiten. Wij kruipen nu volop 

achter onze bureaus om goed ons best te doen voor 

de examens en daarna kunnen we allemaal genieten 

van de gezellige feesten 

en kunnen we ons buikje 

mooi rond eten. We 

wensen jullie een zalige 

vakantie en veel 

cadeautjes natuurlijk.  

 

Zwoele zoenen xxx   

Famke, Can en Milan 

(PS: Eet je buikje nu ook weer niet TE rond want het is 

leuker om na de vakantie naar de KSA te stappen, 

fietsen, etc. dan te rollen. Dit geldt zeker bij slecht 

weer en sneeuw!), 

Jullie liefste leiding 
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+12 

Beste, 

U heeft ongetwijfeld reeds het minder goede nieuws vernomen over 
de financiële toestand van ons technologisch inovatiebedrijf 

Broodroosters Inc. Wij staan op het randje van het faillissement, 
doch niet getreurd, we zijn erin geslaagd een 13-stappenplan op te 
stellen om ons budget weer op te krikken. We hebben namelijk een 

nieuwe partner gevonden, wel enkel bereikbaar via de erkende 
internetsite Omegle. We weten niet 
goed hoe legaal zijn praktijken zijn 

maar hij is de enige optie. We 
verwachten jullie elke zondag om 
ons in onze queeste naar rijkdom te 
begeleiden en wie weet worden jullie 

daar wel voor beloond (maar 
waarschijnlijk niet haha). 

Koop je broodroosters hier voor veel toast-plezier. 

Met vriendelijke groeten 

Jaro en Isar 

Broodroosters Inc. 
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Zondag 8 september: we proberen het toch nog eens 

Voor we instemmen met het plan van 
bovengenoemd figuur te werken gaan we nog 
redden wat er te redden valt. We hebben een 
anonieme tip gekregen dat er vandaag een 
deurwaarder zal komen. Gelukkig is het 
aangekondigd bezoek en kunnen we alles tijdig 
alles wegsmokkelen. Als iemand hier vragen bij 
heeft, ja hoor dit is legaal, Stel je er maar geen 
vragen bij! 
 
PS: na de vergadering kunnen jullie in onze lokalen terecht voor 
een heuse leidingsvoorstelling en een diareportage met de 
mooise kiekjes van ons kamp! 

Zondag 15 september: nieuwe hoop 

Onze nieuwe partner heeft ons een uitzonderlijke kans gegeven. Het 
enige wat we moeten doen is geld aanvaarden, geen vragen stellen, 
naar de bank gaan, geen vragen stellen, zeggen dat we winst boeken, 
geen vragen stellen, broodroosters verkopen en vooral geen vragen 
stellen.  

Zondag 22 september: Doop …? 

We vallen blijkbaar goed in de smaak bij onze nieuwe partners. Ze 
willen ons beter leren kennen om hierna zaken te doen, maar dit willen 
ze niet zomaar. We hebben het misschien wel wat onderschat want we 
moeten ons blijkbaar bewijzen voor hun. kleed jullie dus maar vuil want 
we weten zelf ook niet wat ons te wachten staat. Vergeet zeker jullie 
kogelvrije vest niet! 

 Zondag 29 september: eigen kweek 

Eén van onze nieuwe partners, boer Jos, wil met 
ons plantjes kweken. We weten niet wat hij hiermee 
bedoelt maar hij was alleszins heel opgetogen over 
het plan en kan niet wachten om ons te ontmoeten. 
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PS: na de vergadering volgt er een infomoment over ons 4-daagse 
weekend! 

Zondag 6 Oktober: open lucht 

Na ons grote succes van vorige week is het tijd voor een welverdiende 
vakantie. Daarom boeken we met onze legale welverdiende centen 
een vakantie naar Colombia. Hier gaan we een teambuilding doen met 
onze nieuw gemaakte vrienden: Pablo, Joaquin, Blanco en Amado.   

Zondag 13 Oktober: Week van het bos  

We worden verwacht in een plaatselijk bos hier 
in Colombia. We weten niet zo goed wat er ons 
te wachten staat maar we vermoeden dat het 
vast helemaal niets te maken zal hebben met 
illegale zaken ofzo. 
Meer info volgt via Gimme! 

Zondag 20 Oktober: overval  

Na het succes van vorige week vinden onze partners dat het tijd is voor 
het grotere werk. Ze hebben ons de kans gegeven om meer geld dan 
ooit te voren te verdienen. Maar niet te vroeg gejuicht, het wordt geen 
makkelijke taak. We zijn namelijk van plan een overval te plegen!  

Zondag 27 Oktober: geen vergadering  
 
Na de gebeurtenissen van vorige week moeten we ons even afzijdig 
houden. We willen namelijk niet te veel opvallen omdat we nog steeds 
gezocht worden.  
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Donderdag 31 Oktober - zondag 3 
november: weekend 

Wat is er nou leuker dan een gezellige 
zondagmiddag op de KSA te hebben 
doorgebracht… Niets toch zeker? Of 
toch: 3 dagen lang KSA! Meer info 
omtrent locatie en dergelijke volgt 
nog op Gimme. 

Zondag 10 November: Transport  
 

We hebben een nieuw bericht ontvangen:  
“Vandaag verwachten wij jullie ivm met een nogal levendige zaak” 
Als dat maar geen spinnen zijn! 
PS: na de vergadering nodigen we de geïnteresseerde ouders uit 
op de eerste oudervergadering van het jaar! 

Zondag 17 November: verkoop 

We hebben een nieuwe lading gekregen 
met een simpele opdracht: verkoop alles! 
laten we hopen dat het broodroosters zijn! 
Jullie worden zowel in de voor- en 
namiddag verwacht want er valt veel te 
verkopen.  
Meer info volgt via Gimme! 

Zondag 24 November: opkuisers  
https://www.youtube.com/watch?v=mQER0A0ej0M  

Ergens rond 1 December: Sinterklaas  

We krijgen deze week bezoek van een speciale gast. Wie is deze 
onbekende “sint”? Een maffiabaas, een drugsbaron? Laten we maar 
hopen dat hij niet te gevaarlijk is want we hebben al geruchten gehoord 
dat hij een heel leger “zwarte pieten” heeft (wat dat dan ook mag 
betekenen).  
Meer info omtrent locatie en tijd volgt nog via Gimme! 

https://www.youtube.com/watch?v=mQER0A0ej0M
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Zaterdag 7 December: handelaars 
Vandaag verplaatsen we ons naar de haven (niet echt maar dat past 
goed in het verhaal, dus geen uitstap sorry) alwaar we transport deal 
met enkele speciale handelaars verder zullen onderzoeken. 

Zondag 15 December: kerstfeestje 
Na al dat gewerk is het ook wel eens tijd 
voor ontspanning… We verwachten jullie 
op KSA met een cadeautje ter waarde van 
5 euro. Maak je geen zorgen: de leiding 
heeft geen intenties om die te stelen.. nog 
niet.  

 

Zondag 22: December: geen vergadering  

Na een enorm succesvol en winstgevend trimester is het tijd voor 
enkele renovaties in Broodrooster Inc. We zijn van plan ons criminele 
leven achter ons te laten en onze zaak een nieuwe kans te geven. 
Deze week worden jullie niet op KSA verwacht, jullie CEO’s zijn 
namelijk druk bezig met een nieuw businessplan.                  

Zondag 29 December: geen 
vergadering  
De CEO’s van Broodrooster Inc. (aka de 
leiding) hebben het enorm druk met het 
ontwikkelen van een broodrooster met 
acht instelbare bruiningsstanden en 
hebben geen tijd voor jullie knorrige 
smoeltjes.. Tot snel weer! 

Zondag 5 Januari: geen vergadering   
Ook deze zondag zullen jullie op je kin moeten kloppen: opnieuw geen 
vergadering maar we zien jullie snel terug… Beloofd! 
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En zo komen avonturen tot een einde. Na een 

inspectie van de politie moeten we jullie 

met spijt in ons hart meedelen dat we niet 

langer kunnen doorgaan. Maar niet getreurd, 

we hebben al ons geld op tijd weg gekregen 

en nog belangrijker, we zullen voor altijd 

onze herinneringen aan Broodrooster Inc. 

Behouden . Hoe we van een bijna failliete 

zaak naar een gevreesde criminele groep 

zijn uitgegroeid. Ook Al bestaat ons 

bedrijfje niet meer, jullie leiding heeft 

nog grote plannen voor jullie!  

probeer ons ondertussen niet te hard te 

missen. 

groetjes van jullie enorm knappe leiding. 
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Contactgegevens  leiding   
  
Sloebers  
Hanne De Neve (banhoofd)            0499402572 

Thomas Dejaeghere                  0475646624 

Caspar Adriaensens                                                                                   

 

Piepjongknapen  
Djien Dussart (banhoofd)                                                0493690241 

Antonio Bet                                           0474070961 

Pauline Heirman                                                                                        0471480194 

 

Jongknapen  
Can Roels (banhoofd)             0468224908    

Milan Demetter 0494277228 

Famke Hoffman                                                                                         0472031112 

+ 12  
Jaro Demetter                       0487860880 

Isar Lemeire (banhoofd)                                                                          0495738646 

  

  

  
Bondsleiding  
Hanne De Neve                                0499402572   

Jaro Demetter             
  

           0487860880  

 


