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Uit de mond van de  

Bondsleiding  
Beste ouders, leden en sympathisanten,    

Eerst en vooral willen we jullie vanwege de hele leidingsploeg een 
schitterend 2020 toewensen! We hopen dat jullie fijne feestdagen achter 
de rug hebben en dat 2018 voor ieder van jullie gevuld mag zijn met 
geluk, plezier, vriendschap en mooie KSA-momenten! 
 
We kijken tevreden terug op een zalig eerste trimester. Het deed ons 
plezier jullie elke zondag zo talrijk te mogen ontvangen, uitgedost in een 
blauw uniform. Ook het herfstweekend maakten jullie onvergetelijk, 
bedankt daarvoor! 
  

2019 mag dan wel voorbij zijn, het KSA-jaar nog bijlange niet! Even een 

vooruitblik naar de hoogtepunten: 
  

 

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!   

 

APRIL 2020 

 
-Ook 5 april is een datum om naar uit te kijken. Met de hele KSA gaan we op 

uitstap naar een pretpark! 
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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.   
  

Graag willen we ook nog van de gelegenheid gebruik maken om de hele 

leidingsploeg te bedanken voor hun inzet! Ondanks hun jeugdige 

leeftijd geven ze elke zondag opnieuw het beste van zichzelf. 

 

Zo, wij zijn er klaar voor. Laat het nieuwe jaar maar beginnen! 

Wij staan alvast te springen om er opnieuw in te vliegen, hopelijk jullie 

ook?! 

  

Tot snel!   
  

De bondsleiding  

Hanne en Jaro 
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KSA MELLE, WIE?   

Schuiven in de leiding 

Door een opeenvolging van onvoorziene omstandigheden waren we 

genoodzaakt om te schuiven in de leidingsverdeling. Nu alles definitief 

vastligt, willen we het graag nog eens op een rijtje zetten om 

duidelijkheid te scheppen.  

Zo verwelkomden we Oscar, vriend van sloeberleiding Thomas. Door 

zijn ervaring bij Kazou weet hij als geen ander hoe het hoofd koel te 

houden en hoe kinderen aan het lachen te brengen. We zijn blij dat we 

Oscar in het leidingsteam mogen opnemen en zijn er zeker van dat hij, 

net zoals hij de afgelopen  4 maanden al gedaan heeft, er alles aan zal 

doen om de KSA-zondagen onvergetelijk te maken en een fenomenale 

leiding zal zijn. Naast KSA speelt Oscar ook nog rugby.  Welkom in het 

team, Oscar! 

Ook mochten we Felix verwelkomen, de neef van bondsleiding Hanne. 

We zijn superblij om te zien dat de sloebers nu al elke zondag aan hem 

hangen alsof ze hem al jaren kennen en Felix amuseert zich dan ook met 

eindeloos geduld; goed om te zien dat we er zo een geëngageerde en 

talentvolle leiding bijhebben. Welkom in het leidingsteam Felix! 

Ook moeten we jammer genoeg afscheid nemen van jongknapenleiding 

Can, die het KSA-engagement met zijn werk en school niet meer kon 

combineren. De zondagen zullen zonder jou nooit meer hetzelfde zijn, 

Can. We hopen dat er ooit weer zo een handig en amusant persoon 

komt binnengewandeld en wensen jou veel succes toe in je verdere 

carrière. Can blijft wel nog werkzaam achter de schermen. 
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Om het verlies van Can op te vangen, zal voormalige +12-leiding Isar 

vanaf nu leiding geven aan de jongknapen op zondag. Hij staat samen 

met Milan en Famke elke week paraat om de 10- tot 12-jarigen 

onvergetelijke avonturen te laten beleven. Jaro en Pauline blijven bij de 

Knapen en de JHN’ers staan. 
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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 
 

Felix Dewagtere 
(19 jaar) 
Student Orthopedagogie  
 
1ste jaar leiding  
verantwoordelijke 
vieruurtjes 
 
Felix@ksamelle.be 
0477/38.94.14 
 
 

mailto:Hanne@ksamelle.be
mailto:Bondsleiding@ksamelle.be
mailto:Bondsleiding@ksamelle.be
mailto:Thomas@ksamelle.be
mailto:Felix@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 
 
 

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

Oscar van den Boogert 
(16 jaar) 
Student Wetenschappen-
Wiskunde 
 
1ste jaar leiding  
Materiaalmeester en 
Facebookverantwoordelijke 
 
Oscar@ksamelle.be 
0485/76.65.74 
 
 

mailto:Caspar@ksamelle.be
mailto:Oscar@ksamelle.be


11  

  

JONGKNAPEN (2008-2010)   
 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Milan Demetter (16 jaar) 
Student humane 
wetenschappen 
 
1e jaar leiding 
Materiaalmeester, 
jeugdraadverantwoordelijke 
 
Milan@ksamelle.be 
0494/27.72.28 
 
 

Famke Hoffman (18 jaar) 
Studente geneeskunde 
 
1e jaar leiding 
EHBO-verantwoordelijke 
 
Famke@ksamelle.be 
0472/03.11.12 
 
 

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

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

  

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

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

mailto:Jaro@ksamelle.be
mailto:Bondsleiding@ksamelle.be
mailto:Pauline@ksamelle.be


13  

  

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 Rechten 
 
3e  jaar leiding (banhoofd) 
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  
WEEKEND 

Naar goede gewoonte gingen wij het laatste weekend van de 

herfstvakantie met z’n allen op weekend! Dit jaar vond dit fantastische 

weekend plaats in een kinderboerderij in Lokeren. Een prachtlocatie 

waarop jullie donderdagavond werden onthaald door de leiding die op 

zijn best verkleed was. De thema’s gingen van Frozen tot een 

betoverend sprookjesavontuur. Van jong tot oud, iedereen heeft zich 

rot geamuseerd op weekend! Ook in de keuken stond een heel 

dynamisch en plezierig koksteam! Kortom, alles was er om er een top-

weekend van te maken. Ikzelf stond dit jaar bij de Sloebers, met ons 

gezellig groepje van 15 hebben wij ons volledig uitgeleefd met 

supertoffe spelletjes. Als hoofdleiding heb ik ook bij andere takken 

kunnen opmerken dat alle leiding opnieuw hun uiterste best gedaan 

had om een zo goed mogelijk uitgewerkt kampboek te hebben.  

De vier dagen zijn voorbij gevlogen en ondanks meerdere traantjes de 

eerste dagen, ging iedereen met een brede glimlach naar huis. Missie 

geslaagd dus!  

Hanne  
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EERSTE TRIMESTER ALS LEIDING 

Door 1 trimester lang elk weekend leiding te geven, heb ik al heel veel 
bijgeleerd. In het begin was het soms wel zeer spannend om eerlijk te 
zijn, nu ook nog soms, maar ik ben ondanks dat toch zeer blij dat ik de 
keuze heb gemaakt om leiding te worden.  
Ook het weekend was al een iets grotere "test" en ik had er zeer lang 
naar uitgekeken. Gelukkig voldeed het aan mijn verwachtingen en heb 
ik echt genoten van een topweekend. 
Ik sta bij de Jongknapen en vind het zeer aangenaam om te zien wat 
voor goede band ik krijg met de leden! Ook in het leidingsteam voel ik 
me echt goed. Ondanks een paar verschuivingen, is het nog steeds een 
topsfeer en zijn we echt een hechte vriendengroep geworden! Ik heb als 
lid zelf een hele tijd in de KSA geweest maar als leiding is het nog 10 keer 
beter, als dat al mogelijk is ;)   
Dit was nog maar mijn eerste trimester maar ik ben zeker dat ik er nog 
vele jaren zal bijdoen. 
 
Milan  
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IN DE KIJKER 

AFVAL RAPEN 

In maart verzamelen alle Melse jeugdbewegingen naar jaarlijkse gewoonte 

zwerfafval voor het goede doel. Per kilo opgehaald afval doneert de 

gemeente Melle een bedrag aan deze organisatie. Deze actie ligt vast op 

zondag 8 maart. Afspraak is zoals elke zondag van 14u-17u op KSA. Wees dus 

zeker talrijk aanwezig om het goede doel te steunen! 

INFOAVOND KAMP 

Op zondag 15 maart zal om 17u na de KSA een infomoment worden 

georganiseerd in verband met het aanstaande zomerkamp. Het kamp zal 

naar jaarlijkse traditie doorgaan van 21 juli tot 30 juli. Waar we dit jaar 

naartoe gaan, wat we daar zoal doen en wat je in je valies moet stoppen, 

komt u deze avond zeker en vast te weten. Ook aan mensen die nog 

twijfelen, raden we aan eens langs te komen. 

Na de infoavond krijgen jullie nog wat tijd om hier eens rustig over na te 

denken. Wanneer u uw kind wil inschrijven, komt u langs op de KSA tijdens 

de inschrijvingsweek in mei, waar de leiding elke dag van de week op 

bepaalde uren zal klaarzitten. Wanneer dit exact doorgaat wordt nog later 

meegedeeld. Hier kunnen jullie eventuele vragen stellen, of nog wat meer 

info vragen aan de leiding. Eén ding kunnen we alvast verklappen: HET KAMP 

IS SUPERTOF! De thuisblijvers hebben dus ongelijk 😊 

SPAGHETTIWEEKEND 

Op 21 en 22 maart is het weer zover! Ons jaarlijks spaghettiweekend. Voor 

het zesde jaar op rij kunnen we onze honger op een avond niet stillen, dus 

maken we er een heus weekend van vol spaghetti, vrienden en KSA-plezier! 

Iedereen is welkom, dus aarzel zeker niet om de oma’s & opa’s, vrienden & 

vriendinnen, buurmannen & buurvrouwen mee te nemen. We hopen alvast 
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op een talrijk publiek! Inschrijvingen en meer info over dit weekend zullen 

jullie nog te horen krijgen via Gimme en de leidingsploeg. Hopelijk tot dan! 

DRUMM 

Drumm is een activiteit georganiseerd door KSA Gewest Groot Gent, voor alle 

sloebers, piepjongknapen en jongknapen. Het zal dit jaar doorgaan op 9 mei. 

Meer info volgt via Gimme. 

 

Wat is KSA Gewest Groot Gent? 

Alle KSA’s zijn opgedeeld volgens hun geografische ligging in “gewesten”. KSA 

Melle wordt hierbij geklasseerd tot Gewest Groot Gent. Het Gewest Groot 

Gent bestaat uit een 7-tal KSA-groepen waarbij er van elke groep 2 

verantwoordelijken zijn die zetelen in het gewest. Het doel van het gewest is 

om activiteiten te organiseren binnen het gewest voor zowel leden als 

leiding. 

 

Wat houdt Drumm in? 

Drumm wordt georganiseerd door de -12-leiding van de KSA’s binnen het 

gewest. Het is een weekend waar enkel en alleen de -12-takken van de 

verschillende KSA’s aan deelnemen. Het is de bedoeling om zo de 

leeftijdsgenoten van andere KSA’s wat beter te leren kennen en de 

onderlinge band tussen de KSA’s van het gewest te versterken. Het principe is 

dus hetzelfde als een gewone speeldag op zondag door het jaar heen, maar 

dan nu met alle KSA’s van ons gewest tezamen. Uiteraard is jullie eigen 

leiding hier ook aanwezig dus hopelijk zijn jullie er ook bij! 

PRETPARK 

Op 5 april gaan we ons naar jaarlijkse gewoonte weer amuseren in een 

pretpark! Welk pretpark het dit jaar wordt, blijft nog even geheim!  

Meer info volgt later via Gimme!  



18  

  

- 

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 schattigste cuties van het land, 

Wij zijn eindelijk bekomen van de zware kerstfeestjes deze vakantie. 

Onze buikjes zijn mooi rond gegeten en we hebben nu genoeg reserve 

om met volle goesting in dit tweede trimester te vliegen! Leg jullie 

nieuw speelgoed maar even langs de kant en neem jullie mooi blauw 

KSA-hemd maar uit de kast! Het belooft een trimester te worden vol 

met fantastisch geweldig coole spelletjes! Wij staan te popelen om 

jullie met open armen te ontvangen, wat hebben we jullie gemist! 

Heel veel oneindig liefs,  

Jullie onweerstaanbaar knappe leiding: 

 

Thomas, Felix en Hanne 
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Zondag 12 januari: Openluchtvergadering 

Haal jullie openluchtskills maar al boven! Vandaag testen we jullie op de kennis 

die we jullie vorige openluchtvergadering hebben meegegeven. En als extra 

leren we jullie nieuwe dingen aan, die ongetwijfeld 

onmisbaar zijn als KSA’er!  

Zondag 19 januari: Waar-is-Felix-vergadering? 

FELIX IS FELIXXX!! Oei, nee, volgens mij zitten we met een 

probleem! Waar is 

Felix nu toch naartoe? 

Vorige week was hij er 

ook al niet! Foei foei 

foei. Als jullie zich 

vandaag goed gedragen en flink spelen, 

komt hij volgende week misschien terug.  

 

Zondag 26 januari: Winterwonderland vergadering 

Brrrr!! Koud koud koud! Zet alvast jullie muts op en doe jullie handschoenen 

al maar aan, want wij gaan samen de vrieskou verslaan! Hoe harder we 

spelen deze namiddag, hoe warmer we het zullen krijgen! Samen trekken we 

door Winterwonderland, met als eindbestemming: het zonnige, warme 

Zomerland! 

Zondag 2 februari: Wie is de slimste sloeber ter wereld vergadering? 

Wie oh wie is de slimste sloeber ter wereld? Daar komen we vandaag achter! 

Hoewel jullie allemaal superslim zijn, er is toch maar één winnaar. Vandaag 

kunnen jullie allemaal punten verdienen door allerhande super coole spelletjes 

en raadsels! Deze punten vormen op het einde van de vergadering jullie SSSP! 

Super Slimme Sloeber Punten (IQ, maar dan voor sloebertjes). 
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Zondag 9 februari: Verwen de leiding 

vergadering 

Wie heeft de mooiste, liefste, leukste, 

grappigste, slimste leiding van heel KSA? 

De sloebers natuurlijk! Aangezien wij elke 

zondag met heel veel liefde voor jullie 

zorgen en met veel plezier leuke spelletjes 

met jullie spelen, vinden wij dat we ook 

eens verwend mogen worden! Haal jullie 

liefste snoetjes maar al boven en bereid 

jullie voor om de hele vergadering de liefste kindjes ter wereld te zijn! (Nog 

nét iets meer dan anders, want jullie zijn natuurlijk altijd lief!) 

Zondag 16 februari: Geen vergadering 

Sorry lieve sloebertjes maar deze week is er geen vergadering de leiding is 

namelijk volop bezig met het voorbereiden van jullie fantastisch groot kamp. 

Maar niet getreurd volgende week staat de leiding weer klaar om jullie een 

fantastische zondag te bezorgen!! 

Zondag 23 februari: Volg jouw zintuigen-vergadering 

Zijn jouw zintuigen goed getraind? Ik 

hoop van wel want vandaag is het Volg 

jouw zintuigen-vergadering! Haal jullie 

beste skills maar uit de kast, laat je 

oren nog eens goed uitspuiten door de 

brandweer want je zal ze nodig 

hebben vandaag! Tot straks! 
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Zondag 1 maart: Verkoop 

Hey cuties!! Vandaag gaan we weer op pad om van deur tot deur te gaan 

verkopen! Zorg maar dat jullie talrijk aanwezig zijn want het wordt weer een 

superleuke dag! Kijken jullie ernaar uit? Wij alvast wel hoor! Wat we gaan 

verkopen blijft nog een verassing! 

Opmerking: Deze vergadering duurt van 10u tot 13u en van 14u tot 17u, over 

de middag is er een mogelijkheid om te blijven eten maar je moet wel zelf je 

boterhammetjes meenemen.  

Zondag 8 maart: Opruimactie  

Zien jullie ook dat de straten er 

altijd zo vuil bijliggen 

tegenwoordig? Wij alleszins wel 

hoor! Iedereen smeet zijn afval 

zomaar op straat en dat is niet oke! 

Wij gaan vandaag eens het goede 

voorbeeld geven en de straten 

mooier maken! Komen jullie ook? 

 

Zondag 15 maart: In maart leggen alle vogeltjes een ei?!-vergadering 

Wel wel wel, Ik dacht dat alle vogeltjes een ei legde in mei, blijkt dat er bij ons 

in Melle Vogelhoek er een probleem is met de vogeltjes want de eieren zijn er 

nu al, dat is niet de bedoeling he! Komaan sloebertjes, trek samen met ons op 

pad en red de eieren. Anders gaan de vogels ten onder en dat willen we niet!  

PS: na de vergadering verwelkomen we jullie graag voor de infoavond over 

het kamp in onze lokalen. 
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Zaterdag 21 en zondag 22 maart: Spaghettiweekend 

Wat eten we vandaag? Spaghetti, 

spaghetti, spaghetti! En dit voor een heel 

weekend lang! Jullie zijn welkom op 

zaterdagavond en zondagmiddag in de 

lokalen van SFI voor ons jaarlijks 

spaghettiweekend. Dit is een avond of 

middag vol plezier en heerlijk eten! Als 

jullie komen, staat er ook een heerlijk ijsje 

op jullie te wachten! Schrijf jullie snel in via 

Gimme en dan zien we elkaar daar! 

Zondag 29 maart: Terreinspelletjes  

Vandaag mogen jullie jullie vuile speelkleren bovenhalen want we spelen nog 

eens de good old terreinspelletjes! Van Dikke Bertha tot Napoleon en tot en 

met Kiekeboe, al deze spelletjes komen aan bod! Het belooft een zondag vol 

ravotten te worden!  

Zondag 5 april: Pretpark!  

We zetten jullie vakantie 

vandaag goed in met een 

speciale activiteit! Namelijk: we 

gaan allemaal samen naar een 

pretpark! Welk park dit jaar zal 

zijn, zal nog even geheim blijven. 

Maar het belooft hoe dan ook 

een topdag te worden! Willen 

jullie Thomas graag eens luid willen horen gillen zoals een meisje? Kom  dan 

maar zeker af!  

Opmerking voor de ouders: Inschrijven kan via Gimme waar ook de verdere 

info zal op verschijnen. 



24  

  

 

Zondag 12 april: Geen vergadering 

Ja lieve Sloebers, jullie lezen het goed, 

vandaag is er geen vergadering gepland  En 

dit omdat jullie leiding zich ziek gegeten heeft 

in alle paaseitjes die zij gevonden hebben van 

de Paashaas. Bovendien moeten zij nog eens 

studeren ook dus was er helaas geen tijd om 

iets super cools voor te bereiden. Maar niet 

getreurd! We zijn er snel terug, vele kusjes en 

vrolijk Pasen! 

Zondag 19 april: Geen vergadering 

Huh wat?! Opnieuw geen KSA-vergadering? 

Inderdaad, de leiding zijn hun breinen nog steeds hard aan het breken boven 

hun aartsmoeilijke studieboeken! Gelukkig komt er een einde aan deze enorm 

zware periode zonder jullie want volgende week staan we er terug met nieuwe 

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

wijs trimester! De tijd is helaas alweer 

voorbijgevlogen en we moeten afscheid van jullie 

nemen  Gelukkig staat de Paashaas voor jullie klaar 

met kilo’s chocolade die jullie kunnen gaan zoeken! 

Beloven jullie om na de vakantie wat chocolade voor 

jullie leiding mee te brengen? Want zij hebben het 

heel lastig met studeren!  

Wij kunnen alvast niet meer wachten om onze 

studieboeken te verlaten en opnieuw elke zondag 

voor jullie klaar te staan in het derde trimester! 

Stiekem beginnen we de kriebeltjes wel al te voelen 

voor het grote kamp… Jullie ook? Tot binnenkort! 

 

WE LOVE YOU SLOEBERS <3  

 

Duizendmiljoen kusjes,  

Thomas, Felix en Hanne  

Piepjongknapen  
  
Dag allerleukste piepjongknaapjes 
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Na zo lang te moeten wachten 

zonder een activiteit staat de 

leiding te popelen om jullie 

terug te zien. Hopelijk zijn 

jullie al wat bekomen van de 

vele feestjes en willen jullie er 

terug invliegen met evenveel 

enthousiasme als ons.  

Genoeg gezegd, we verwachten jullie allemaal op 12 

januari voor de eerste spetterende activiteit van 2020.  

Tot dan! 

Vele kusjes en knuffels, 

De superleuke-keicoole-megamooie-

buitengewoonbriljante Caspar, de saaie Djien, de 

saaie Oscar en saaie Antonio 
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Zondag 12 januari : Stofzuigervergadering 

Stofzuigervergadering? Wat een raar onderwerp seg. Wat 

moeten we hiervan verwachten? Eens zien wat de leiding 

hiervan maakt. Allemaal komen als jullie willen zien wat de 

Stofzuigervergadering inhoudt.  

Zondag 19 januari: Teletubbies- vergadering 

Oei, dit moet een foutje zijn. Teletubbies? Zijn jullie 

hier niet te oud voor? Waar is de leiding toch mee 

bezig? Stofzuigers en nu Teletubbies. Wat is het 

volgende? Lampenvergadering? 

 

Zondag 26 januari: Geef Olaf een nieuwe thuis vergadering 

Van de sloebers hebben we vernomen dat Olaf weer hulp nodig heeft. Olaf is 

op weg naar huis de weg kwijtgeraakt en hij vindt dus zijn huisje niet meer. 

Daarom heeft hij onze hulp nodig. Natuurlijk gaan we, de hulpvaardige leden 

en leiding dat we zijn, Olaf helpen.  

Zondag 2 februari: Griekse Goden vergaderingen 

De Griekse oppergod Zeus heeft de leiding 

krachten gegeven. Hierdoor gaan alle 

piepjongknapen een super dag hebben bij ons op 

KSA. We weten alleen niet wat Zeus voor ons in 

petto heeft… Hopelijk willen jullie er samen met 

ons achter komen.  
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Zondag 9 februari: Avatar – legende van Aang vergadering 

De Avatar die alle elementen kan beheersen is verdwenen. De 

helderzienden heeft jullie leiding vertelt dat de Nieuwe Avatar 

bij de piepjongknapen zit. Ben jij de nieuwe Avatar?  

 

Zondag 16 februari: Geen vergadering 

De leiding is deze keer samen op weekend om jullie fantastisch zomerkamp te 

kunnen voorbereiden! Dus helaas is er geen vergadering deze zondag  Maar 

denk maar al volop aan 10 dagen kamp met jullie zalige leiding, dat tovert zo 

weer een glimlach op jullie gezichtjes!  

 

Zondag 23 februari: Op een onbewoond eiland vergadering  

OOHNEE… jullie leiding is weer heel dom geweest en wou 

op vakantie gaan. Maar in plaats van dat ze in Spanje zijn 

geland, zijn ze gestrand op een onbewoond eiland. Willen 

jullie jullie leiding helpen met overleven op het onbewoond 

eiland?  

 

Zondag 1 maart: Verkoop 

Ook dit trimester moest het er eens van komen, verkoop. Haal 

jullie lieve puppy-oogjes maar van onder die oogleden en leer 

nog snel wat tips and tricks zodat we een magisch kamp kunnen 

beleven. Jullie worden verwacht van 10u tot 13u en van 14u tot 

17u. Als je wil kan ’s middags samen met de leiding je 

boterhammen opeten die je dan beter niet vergeet ;)  
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Zondag 8 maart: Opruimactie 

 

De straten in Melle vogelhoek liggen de laatste tijd 

weer vuiler dan vuil. De gemeente heeft gevraagd 

of KSA Melle het ziet zitten om te helpen met afval 

rapen. Hopelijk willen jullie ons helpen om van 

Melle vogelhoek weer een mooie plek te maken.  

 

Zondag 15 maart: Openluchtvergadering 

Hopelijk wordt het goed weer vandaag want naar 

binnen gaan we niet. Steek de handen maar uit de 

mouwen en toon maar wat jullie kunnen. Bonuspunten 

voor degene die nog weet welke knopen we de vorige 

keer legden.   

PS: na de vergadering verwelkomen we jullie graag 

voor de infoavond over het kamp in onze lokalen. 

Zaterdag 21 en zondag 22 maart: Spaghettiweekend 

MMMM… Ons jaarlijks 

spaghettiweekend staat dit jaar weer in 

onze planning. Wij zijn er 100% zeker van 

dat de spaghetti van KSA Melle de beste 

van heel de wereld is. Als jullie dit zeker 

willen weten, moeten jullie zeker eens 

langs komen.  

Note: verdere info komt op Gimme! 
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Zondag 29 maart: Leiding-tegen-leden 

De laatste leiding versus leden van dit jaar staat voor de deur. Hopelijk kijken 

jullie ernaar uit om tegen jullie leiding te strijden voor wie de beste is. Jullie 

leiding is er zeker klaar voor.  

leiding  leden 
Zondag 5 april: Pretpark 

Joeppiee!!! De leukste activiteit van het jaar 

staat weer voor de deur. Hopelijk hebben 

jullie er veel zin in en gaan jullie jullie leiding 

een beetje steunen want eerlijk gezegd zijn zij 

niet zo stoer als jullie. Oscar durft nog niet in 

de attracties die overkop gaan… Caspar en 

Antonio durven nog niet in de 

waterattracties… en over Djien haar angst van het treintje zwijgen we beter ;) 

Vergeet zeker jullie goed humeur niet!!  

Note: verdere info komt later op Gimme! 

Zondag 12 en 19 april: Geen vergadering  

Helaas liefste Piepjongknaapjes, op deze twee zondagen kunnen we helaas 

geen leidinggeven  Het zijn namelijk examentjes voor de leiding! Wij zitten 

zwaar te zwoegen achter onze bureaus terwijl we hoopvol naar de lucht zitten 

te kijken, wachtende op de Paasklokken! Veel plezier met het rapen van kilo’s 

chocolade en bewaar wat voor jullie liefste leiding! Zalig Pasen!  
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Zo, liefste piepjongknaapjes het tweede KSA-

semester zit erop,  

Hopelijk hebben jullie jullie goed geamuseerd 

de voorbije weken. Jullie leiding heeft er weeral 

van genoten om aan jullie leiding te geven.  

Hopelijk gaan Caspar, Antonio, Oscar en Djien 

veel stoerder zijn in de volgende Krabbels. 

Jullie leiding gaat jullie super hard missen en 

hopelijk zien ze jullie terug in het volgende KSA 

semester!! 

 

Groetjes, 

Jullie super mega toffe leiding 
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Jongknapen  
 

Dag flinke kinderen, 

En natuurlijk ook hallo aan de jongknapen,  

Jullie hebben vast en zeker superhard uitgekeken naar het 

nieuwe, spetterende trimester dat jullie te wachten staat. We zijn 

ook zeer blij te horen dat jullie allemaal staan te springen om 

weer naar de KSA te komen zodat jullie allemaal aan jullie 

vriendjes en vriendinnetjes kunnen vertellen wat voor leuke 

dingen jullie hebben gedaan in de vakantie en wat jullie allemaal 

hebben gekregen voor de feestdagen. Natuurlijk is dat niet de 

enige reden om naar KSA te komen want we hebben ook heel 

wat voor jullie in petto… We hebben eigenlijk maar 1 boodschap 

voor jullie: ALLEMAAL UIT DE LUIE ZETELS EN NAAR DE KSA 

KOMEN, MIJN GEDACHT! 

We can’t wait to see you guys and girls again <3 <3 <3 

 

XOXOXOXOXO 

HET GEWELDIGSTE, LEUKSTE LEIDINGTEAM OOIT 

(FAMKE, ISAR & MILAN VOOR ZIJ DIE HET NIET 

DOORHADDEN) 
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Zondag 12 januari: Escape room  

We bevinden ons voor een laatste keer op het eiland waar we al die maanden 
verbleven. Maar jullie worden gekidnapt en vinden even later een brief op de 
plek waar jullie opgesloten zijn. Jullie zullen een reeks van raadsels en 
geheimen moeten ontrafelen om een kans te maken. Om hieruit te 
ontsnappen moet je uitzonderlijk slim zijn! Slaap maar goed vannacht, jullie 
hersenen zullen het nodig hebben. 
 
Zondag 19 januari: KSA’s got talent-vergadering  

Na al die maanden leiding te mogen 

geven aan jullie hebben we gemerkt 

dat jullie allemaal heel getalenteerd 

zijn. Toch zouden we heel graag nog 

meer van jullie verborgen talenten 

ontdekken. Deze week nemen jullie 

het tegen  

elkaar op in de grote talentenshow! 

Turnen, dansen, zingen, sporten, 

dichten, presenteren… het kan allemaal! 

Zondag 26 januari: Openluchtvergadering  

Vandaag gaan we weer eens oefenen op onze openluchttechnieken want het 
kamp is alweer maar een paar maanden van ons weg! Gelukkig hebben jullie 
op het onbewoond eiland, waar jullie een aantal maanden leefden, toch 
redelijk wat ervaring opgedaan waardoor dit geen probleem zou mogen zijn 
voor stoere jongknapen. We verwachten dan ook dat iedereen zich zal 
komen bewijzen, spannend!  
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Zondag 2 februari: Wie is de slimste Jongknaap-vergadering 
Aangezien dat het wat kouder is 

dezer dagen, dachten we aan 

een superleuke activiteit die we 

in de lokalen kunnen spelen: 

QUIZZZ!! Maar let goed op, het is 

geen normale quiz, wij maken er 

de supergeweldigste, 

allerfantastischte, coolste, hipste 

en gekste quiz van die je maar 

kan bedenken! Omdat jullie allemaal zo slim zijn, verwachten we dat jullie in 

grote getale het lokaal zullen komen vullen. Afspraak om 14u op KSA om te 

tonen dat jullie slimmer zijn dan de over-intelligente leiding. 

Zondag 9 februari: Terreinspelletjes 

Vandaag is het weer zover, we spelen terreinspelletjes! Maar… het zijn niet 

zomaar terreinspelletjes… Nieuwsgierig? => kom naar de KSA! Niet 

nieuwsgierig? => kom toch ook maar naar de KSA! Trek zeker kleren aan die 

vuil mogen worden want het terrein kan wel eens modderig liggen. 

Zondag 16 februari: Geen vergadering  

Dit weekend gaat de leiding er allemaal samen op 

uit! En dit om jullie een zalig kamp te kunnen 

geven! Wij zwoegen een hele dag lang om een 

kampthema te bedenken dat uiteraard nog even 

top secret moet blijven. Wij kunnen alvast niet 

meer wachten!  

Zondag 23 februari: Van donker naar licht vergadering 

Vandaag gaan we het spannend houden: wie is er bang in het donker? Wij 
alleszins niet en hebben er al kei veel zin in. Vandaag is het het de bedoeling 
dat we vanuit de gevangen ruimte weer kunnen ontsnappen en dit aan de 
hand van zenuwslopende opdrachten. Per opdracht die jullie uitvoeren,  
klaart het voor jullie meer en meer op. 
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Zondag 1 maart: Verkoop 

Het is weer zover! Vandaag gaan we 

weer op straat om te verkopen en wat 

centjes te verzamelen voor in de KSA-

kas. We verwachten natuurlijk een grote 

opkomst want hoe meer we verkopen, 

hoe beter dat is voor jullie en voor ons! 

☺ Deze activiteit gaat door van 10u-13u 

en van 14u-17u. Jullie kunnen gerust op 

KSA blijven onder de middag om samen boterhammetjes te eten! 

Zondag 8 maart: Opruimactie  
Wist je dat een plastic flesje makkelijk 500 jaren in het milieu kan blijven voor 
het verteerd is? Deze week is het weer tijd om Moeder Natuur een handje te 
helpen met het opruimen van die troep. We trekken met onze groep rond op 
zoek naar al het afval dat niet ligt waar het hoort en ruimen het allemaal op.  
Wij hebben alvast zin in een dag vol goede daden! Jullie ook? Het milieu gaat 
ons vast en zeker dankbaar zijn  
 
Zondag 15 maart: Leiding tegen leden 
Vandaag nemen we het op tegen jullie en we gaan aan de hand van opdrachten 

tegen elkaar strijden. Wat dan uiteindelijk zal doen blijken dat wij de ‘beste’ 

zullen zijn. Of misschien toch niet? Willen jullie jullie bewijzen als stoere 

jongknapen? Dan is komen de enige optie en gaan we heel de namiddag tegen 

mekaar opnemen en zullen we lachen, gieren en ons zeker amuseren. 

#WijZijnStiekemDeBeste 

PS: na de vergadering verwelkomen we jullie graag voor de infoavond over 

het kamp in onze lokalen. 
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Zaterdag 21 en zondag 22 maart: Spaghettiweekend 
Ook dit jaar organiseert jullie favoriete jeugdbeweging een top weekend 

waar je de beste spaghetti van het land kan 

eten!. Jullie kunnen hiervan komen proeven 

op zaterdagavond of zondagmiddag. Wij 

zorgen voor de bediening dus jullie  

moeten enkel jullie voetjes onder tafel 
komen schuiven, als dat geen luxe is? Tot 
dan!  
 
Zondag 29 maart: Hunger Games vergadering  
Als Jongknapen is het de bedoeling dat we jullie al wat klaarstomen om door 
te stromen naar de +12. Hoe kan dit beter dan door een heuse survivaltocht 
te organiseren? Trek jullie stoere kleren maar al aan en be prepared! Dit 
belooft een serieus spannende vergadering te worden.  
 

 
Zondag 5 apri: Pretpark 
Wiehoeeeew! Vandaag gaan we naar een 
pretpark! Wat is er nu leuker dan dit om 
je vakantie mee in te zetten? Sleur jullie 
leiding mee in elke attractie om te horen 
welke leiding het luidste kan gillen! Of 

smeer jullie stembanden zelf al maar goed in, zodat jullie jullie leiding kunnen 
verslaan in al dat gegil! Welk pretpark het zal worden, blijft uiteraard nog 
even geheim ;)  
Opmerking: alle info hierover komt later nog op Gimme 
 
Zondag 12 april: Geen vergadering 
Jammer genoeg moeten we jullie een weekje missen want er is geen KSA 

vandaag…  

Het is oke om een traantje te laten na een hele zondag jullie geliefde leiding 

niet te hebben gezien.  

Maar niet getreurd, we zien jullie binnenkort weer!! 
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Zondag 19 april: Geen vergadering 
Weer eens geen vergadering… boehoehoe… we 

missen jullie superhard en kijken dan ook keihard 

uit naar het moment waarop we jullie kunnen  

terugzien!!! Love jullie deugnieten. Zalig Pasen!  

 

Jammer genoeg zit het trimester er weeral op maar 

geen traantjes moeten vloeien want we zien elkaar 

terug na de Paasvakantie met weer een schitterend 

trimester om van te genieten en met een mooi 

uitzicht waar iedereen een jaar lang naar heeft 

uitgekeken: het KAMPPP!!! Maar eerst moeten jullie 

nog 1 trimester overleven 

met jullie superknappe 

leiding die er elke zondag 

weer voor jullie zijn om er 

een leuke dag van te 

maken. Wij gaan nu even 

genieten van de paaseieren 

die we hebben gevonden in de tuin. Smakelijk! 

Moddervette zoenen en zo van die dingen, 

Famke, Isar & Milan 
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+12 

Dag lieve kleine kindjes,  

Een nieuw jaar betekent ook een nieuw KSA-

trimster boordevol avontuur, vrienden en 

plezier. 

We weten dat jullie allemaal vetgemest zijn 

door het vele voedsel van de voorbije 

feestdagen en zullen daarom deze keer extra 

actief moeten zijn zodat die overtollige 

kilootjes eraf vliegen! 

Wij kijken er alleszins alweer naar uit om 

jullie terug te zien, want na al die weken 

zonder jullie schitterende gezichtjes 

missen we jullie toch wel een beetje. 

Zijn jullie er klaar voor?  

Klaar om nog enthousiaster te zijn dan 

vorig trimester? 

Wij alleszins wel dus zorg maar dat jullie 

elke vergadering aanwezig zijn! 

Groetjes,  

Jullie geweldig, formidabel knappe leiding, 

Pauline en Jaro 
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Zondag 12 januari: Wreckingball 
I came in like a wrecking ball 

I never hit so hard in love 

All I wanted was to break your walls  

All you ever did was break me 

Yeah, you wreck me 

 

Vrijdag 17 januari: Teenage Dirtbag 
'Cause I'm just a teenage dirt bag, baby 

Yeah I'm just a teenage dirt bag, baby 

Listen to Iron Maiden, baby, with me, ooh 
Opgelet: deze vergadering gaat door van 19u tot 22u en zal geleid 

worden door de JHN’ers! Knapen, wees dus voorbereid om leiding te 

krijgen van de Jonghernieuwers! 

 

Zondag 26 januari: Op een onbewoond eiland 
Op een onbewoond eiland  

Loopt niemand voor je neus 

Ja je voelt je d'r blij want 

Lekker leven is de leus 

 

Zondag 2 februari: Stayin’ Alive 
Whether you're a brother or whether you're a mother 

You're stayin' alive, stayin' alive 

Feel the city breakin' and everybody shakin' 

And we're stayin' alive, stayin' alive 

Ah, ha, ha, ha, stayin' alive, stayin' alive 

Ah, ha, ha, ha, stayin' alive 
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Zondag 9 februari: Bohemian Rhapsody 
Mama, just killed a man 

Put a gun against his head 

Pulled my trigger, now he's dead 

Zondag 16 februari:  Yesterday → geen vergadering 
Yesterday, all my troubles seemed so far away 

Now it looks as though they're here to stay 

Oh, I believe in yesterday 

Zondag 23 februari: All of me 
'Cause all of me 

Loves all of you 

Love your curves and all your edges 

All your perfect imperfections 

Give your all to me 

I'll give my all to you 

Zondag 1 maart: Money, money, money → verkoop 
Money, money, money 

Must be funny 

In the rich man's world 
Opgelet: deze vergadering gaat door van 10u tot 13u en van 14u tot 

17u. Neem dus zeker ’s middags een lunchpakket mee! 

Zondag 8 maart: Dromen zijn bedrog → afval rapen 
De meeste dromen zijn bedrog 

maar als ik wakker word naast jou dan droom ik nog. 

Ik voel je adem en zie je gezicht 

je bent een droom die naast me ligt. 

Je kijkt me aan en rekt je uit 

een keer in de zoveel tijd komen dromen uit! 
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Zondag 15 maart: Old Town Road 
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road 

I'm gonna ride 'til I can't no more 
Opgelet: voor deze vergadering worden jullie met de fiets op KSA 

verwacht! 

PS: na de vergadering verwelkomen we jullie graag voor de infoavond 

over het kamp in onze lokalen. 

 

Zaterdag 21 en zondag 22 maart: spaghettiweekend 
wat eten we vandaag? 

spaghetti, spaghetti, spaghetti 

wat eten we zo graag? 

spaghetti, spaghetti, spaghetti 

wat willen we eten als ons buikje knort? 

wij willen spaghetti op ons bord 

Zondag 29 maart: Rich girl → verkoop 
If I was a rich girl (na, na) 

See, I'd have all the money in the world, if I was a wealthy girl 

No man could test me, impress me, my cash flow would never 

ever end 

Cause I'd have all the money in the world, if I was a wealthy girl 
Opgelet: deze vergadering gaat door van 10u tot 13u en van 14u tot 

17u. Neem dus zeker ’s middags een lunchpakket mee, en wees talrijk 

aanwezig, want deze keer gaan de centjes naar jullie eigen speciale 

activiteit op kamp! 

Zondag 5 april: Flying high → pretpark 
We 're flying high 

We 're flying right up to the sky 

We fly so high 

We're flying right up to the sky 
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Zondag 12 april: Mad world → geen vergadering  
All around me are familiar faces 

Worn out places, worn out faces 

Bright and early for their daily races 

Going nowhere, going nowhere 

Zondag 19 april: Ain’t no sunshine → geen vergadering 
Ain't no sunshine when KSA is gone 

It's not warm when KSA is away 

Ain't no sunshine when KSA is gone 

And it’s always gone too long 

Anytime KSA is away … 

 

JHN’ERS ONLY 

Vrijdag 17 januari: leiding geven 
Vrijdagavond 17 januari mogen jullie, de JHN’ers, een hele dag 

leiding geven aan de knapen. Geef alles wat je nodig hebt goed 

door aan de leiding. Jullie krijgen een budget van €10. Meer info 

en voorbereidingstijd krijgen jullie op zondag 12 januari. 

 

Dinsdag 18 tot vrijdag 21 februari: midweek 
4 dagen lang overleven op de KSA samen met de andere 

jonghernieuwers en elkaar - vlak voor de instap naar het leiding 

geven – als de beste leren kennen: wij hebben er zin in. Meer 

info volgt nog op Gimme.  
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En zo loopt opnieuw een vree wijs 

trimester op z’n einde .. *snif 

snif*,  

Doch niet getreurd, want er komt 

nog een semester met 

onvergetelijke, schitterende, 

verbazingwekkende avonturen 

aan. Voor sommigen zelfs hun 

laatste trimester als lid! 

We hopen jullie vanaf  26 april 

weer even talrijk te mogen 

verwelkomen. 

Vele groetjes en kusjes van jullie 

geweldige leiding, 

Jaro en Pauline  
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Contactgegevens  leiding   
  
Sloebers  
Hanne De Neve (banhoofd)            0499402572 

Thomas Dejaeghere                  0475646624 

Felix Dewagtere                                                                                         0477389414 

 

Piepjongknapen  
Djien Dussart (banhoofd)                                                0493690241 

Antonio Bet                                           0474070961 

Caspar Adriaensens                                                                                  0486981135 

Oscar van den Boogert                                                                             0485766574 

 

Jongknapen  
Isar Lemeire (banhoofd)                                                                   0495738646 

Milan Demetter 0494277228 

Famke Hoffman                                                                                         0472031112 

+ 12  
Jaro Demetter (banhoofd)                       0487860880 

Pauline Heirman                                                                                        0471480194 

  

  

 

Bondsleiding  
Hanne De Neve                                0499402572   

Jaro Demetter             
  

           0487860880  


