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Woord van de bondsleiding 
 
Opperbeste ouders, leden en sympathisanten,  

We zijn alweer razendsnel aanbeland bij het 
laatste KSA-trimester van dit werkjaar! Maar 
zeker niet getreurd, want we kijken terug op 
een superwijs jaar. Vrolijke gezichten in 
blauwgekleurde hemden; meer hebben wij 
niet nodig om ons te amuseren! 

In februari ging de leiding op Leidingsweekend 
in Oudenaarde en werd er reeds volop 
gewerkt aan het zomerkamp. Het thema is 
beslist, maar nog uiterst geheim voor jullie! 
Dat de tofste 10 dagen van het jaar ditmaal in Couvin plaatsvinden, 
is wel al bekend. Inschrijven is dus de boodschap! Laten we niet al 
te veel vooruit lopen op de zaken en eerst kort een kijkje nemen 
naar wat er dit trimester nog voor jullie op het programma staat: 

Op zaterdag 7 mei gaan alle -12-leden op Triangel! Deze 
tweejaarlijkse speldag wordt georganiseerd door KSA Oost-
Vlaanderen en is echt niet te missen! Diezelfde dag komen ook de 
knapen aan hun trekken want het Gewest Groot Gent organiseert 
ook voor hen een spelnamiddag. 

We sluiten het werkjaar af op zondag 26 juni met onze jaarlijkse 
uitstap naar de zee. Wees er zeker bij op deze fantastische dag vol 
zee, zon en zand! 

Wij zijn vastbesloten om ons dit trimester keihard te amuseren en 
stiekem kijken we al reikhalzend uit naar het kamp. Jullie toch ook?! 

Stevige KSA-groeten, 
Hanne en Jaro 
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In de kijker 
TRIANGEL 

Op 7 mei vindt Triangel, de 
tweejaarlijkse speldag van KSA 
Oost-Vlaanderen voor alle 6- tot 
12-jarigen en hun leiding, plaats. 
Een hele dag lang worden de 
jongste KSA-leden 
ondergedompeld in een 
fantasierijke omgeving vol 
spelplezier, verwondering, toneel 
en animatie. Zo nemen we de 
leden mee naar een andere wereld waar ze zich kunnen uitleven 
tijdens inspirerende spelen. 

De inschrijvingen en verdere informatie voor deze activiteit zullen 
verlopen via Gimm-e!  

DRUMM 

Ook onze knapen blijven op 7 mei niet in de kou staan. Het Gewest 
Groot Gent organiseert voor hen een spelnamiddag, genaamt 
DRUMM (Dag Rond Uitleven Met Mate), in het Gentse.  

Hou alvast Gimm-e in de gaten voor verdere info en inschrijvingen. 

OUDERVERGADERING 

Net zoals vorig semester willen we opnieuw een 
oudervergadering 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 
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oudervergadering van dit semester gaat door op zondag 15 
mei, om 17u op de KSA. Voor vragen over de 
oudervergadering kan u steeds mailen naar 
bondsleiding@ksamelle.be! Wij hopen alvast op een goede 
samenwerking! Tot dan! 

EEN DAGJE AAN ZEE 

Naar goede gewoonte maken we van onze laatste vergadering van 
het werkjaar een uitstapje naar zee, joepie! 

We trekken op zondag 26 juni met z’n allen richting kust waar we ’s 
morgens een frisse duik zullen nemen in het zwembad, dus vergeet 
zeker jullie zwemgerief niet. ’s Middags eten we allemaal samen 
onze boterhammetjes op de dijk en daarna trekken we richting 
strand. We hopen op goed weer zodat we kunnen ravotten in de 
zee, strandkastelen bouwen, voeten begraven in het zand ...  

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

 

 

KAMP 

Hier hebben we lang naar uitgekeken, heeeeel lang, maar we 
komen dichterbij want binnenkort starten we met de inschrijvingen 
voor kamp! In de komende weken zullen we een infopresentatie op 
Gimm-e zetten. In de week van 2 mei zullen we vervolgens een 
inschrijvingsweek organiseren op de KSA, waarbij jullie ook nog met 
vragen bij ons terecht kunnen. Meer info volgt binnenkort op 
Gimm-e, tot dan! 
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Op 21 juli worden jullie op ons kampterrein verwacht en kunnen 
jullie samen met jullie ouders even rondkijken, een laatste maal 
samen eten, en vervolgens 10 dagen lang plezier maken! Op 30 juli 
keren we jammer genoeg terug naar huis. Meer info vinden jullie op 
de presentatie! 

Er volgt ook nog een kampboekje (ook online) waarin jullie alle 
nodige informatie kunnen terugvinden. Hopelijk zien we jullie 
allemaal op kamp, want op kamp valt per tak een uniek KSA Melle-
schildje te verdienen om jullie hemd mee aan te vullen; die moet je 
echt hebben! 
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Terugblik leidingsweekend 
 
DOOR DE OGEN VAN  LEIDING THOMAS 

De wind woei en de regen gutste met bakken uit de lucht. Zo 
ging ik op 18 februari met vol goede moed naar de Lidl om 
ingrediënten voor een voedzaam diner. Want er bleven 
mensen bij mij dineren die avond, belangrijke mensen, 
namelijk mijn beste vrienden en medeleiding: Sebastiaan, 
Benjamin, Oscar, Bob, Lars en Jonathan.  

Dit kwam omdat we dat weekend op ons jaarlijks 
leidingsweekend vertrokken! We verzamelden om 19u stipt 
allemaal aan het station van Merelbeke, en vervolgden onze 
weg richting het gezellige Oudenaarde! Eenmaal daar 
aangekomen was de leiding al heel enthousiast want in onze 
residentie stond een kickertafel, een biljarttafel en een 
pingpongtafel !! De bondsleiding had voor de eerste avond 
een superleuke quiz voorbereid en daarmee een sfeervolle en 
gezellige avond ingezet.  

De dag erna hebben we ons brein gebroken over ons jaarlijks 
Groot Kamp, want die spectaculaire 10 dagen voorbereiden 
kost wat denkwerk hoor jongens ! En s' avonds aten we 
allemaal samen heerlijke zelfgemaakte spaghetti. Het was een 
ongelofelijk weekend met herinneringen die ons allen 
levenslang zullen bijblijven! De leidingsploeg zit vol sfeer en 
enthousiasme, een waar TOP-Team!!  

Dit was dan mijn verhaal over het leidingsweekend, zie jullie 
snel! Greetz Thompy xxx 
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Sloebers 
Dag lieve sloebers! Hier zijn we weer! 
Deze keer met onze eigenste frituur: 
MacSloebies. Jullie vragen zich misschien 
af, waarom dit gekke thema? Jullie 
extreem toffe leiding staat er namelijk 
om bekend dat we immer hongerige 
beestjes zijn. Maar we hebben een 
probleem… We hebben helemaal geen 
ervaring in de horeca-wereld. We gaan 
zelf vaak langs in de frituur, maar eentje 
uitbaten is een ander verhaal. Er loopt 
van alles fout, daarom hebben wij hulp 
nodig van de oppermachtige sloebers! 

Felix, Seba, Deirdre, Lief en Jaro 

CEO’s van MacSloebies 
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Zondag 24/04: lucifervergadering 

We beginnen dit trimester met een vurige start. De 
naam van deze vergadering verraadt 
dit misschien wel al… Water, aarde, 
vuur, lucht. Maar vooral VUUR! Versla 
de andere elementen om de oh zo 
lekkere lucifersnack te redden! 
Kunnen jullie deze pittige reis aan? 
Kom het dan maar bewijzen "#$% 

 

Vrijdag 29/04: partysnackvergadering 

Jullie zien het goed, het is vrijdaaaaaaag! Deze keer 
gaat de vergadering niet door op 

zondag, door tal van gegronde 
redenen. We kunnen jullie alvast 

zeggen dat het enorm chill zal 
worden. En misschien ook wel 

lekker… Het wordt een heerlijke 
vergadering!  

(Deze week gaat de vergadering 
uitzonderlijk door op vrijdagavond 

van 18u-21u. We eten allemaal samen op KSA deze avond, 
daarom vragen we jullie om €3 mee te nemen. Jullie mogen 

ook altijd zelf een film op DVD meenemen zodat er genoeg 
keuze is!)) 

 

07/05: TRIANGEL 

Vandaag ruilen we het vertrouwde KSA-terrein, en 
gaan we op avontuur met alle KSA’s van Oost-
Vlaanderen. We beloven dat het echt fantastisch 
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wordt! Waar deze geweldige dag doorgaat, is 
momenteel nog geheim… 

Hou Gimme in de gaten voor meer info &'()  

 

15/05: garnaalkroket 

Het hoofdingrediënt van een garnaalkroket, isssss… 
tromgeroffel!! GARNALEN. Logisch, 
denken jullie dan! We hebben 
garnalennodig, maar die moeten nog 
gevangen worden. Meer kunnen we 
nog niet zeggen, maar neem zeker 
kleren mee die nat mogen worden. 
En vergeet geen handdoek "#$%  

 

22/05: mozzarellasticks 

MOEHHHHH! Onze koeien hebben de vrijheid geroken. 
De omheining van hun wei heeft het begeven. Omdat 
we voor mozzarellasticks kaas nodig hebben, hebben 

we uiteraard hun melk nodig. Het is dus van groot 
belang dat onze koeien 
dicht bij ons blijven. We 
renoveren het hek met 

hout en touw! Klinkt 
misschien een beetje als 

een openluchtvergadering, 
maar dat is het ook! Laten 

we het hek repareren, 
zodat we onze heuse 

mozzarellasticks weer 
kunnen serveren! 
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29/05: sauzenvergadering + berenhap 

‘k Zag twee beren, hapjes smeren 
Oh dat was een wonder! 
’t Was een wonder, boven wonder 
dat die beren sauzen smeren 
konden! 
Hi hi hi, ha ha ha! 
We stonden erbij en speelden 
terreinspelletjes … met een twist!  

 

05/06: frituurvet is op 

Helaas :’( het frituurvet is overal op! Vermoedelijk 
hebben de concurrerende frituren alles opgekocht om 
ons succes te dwarsbomen … Deze week geen 
vergadering!  

 

12/06: staking! 

Omdat we vorige week geen 
inkomsten konden draaien, kunnen 
we ons personeel niet meer betalen 

… Zij komen in opstand en staken! 
Zo kunnen we jammer genoeg 

geen KSA organiseren dit weekend. 
De MacSloebies sluit ook vandaag 

de deuren.  
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19/06: we sluiten compromissen  

Allee bon, omdat we graag onze zaak willen 
openhouden, hebben we er als CEO’s voor gekozen om 
met al onze werknemers een dagje op teambuilding te 
gaan. We zijn nog volop bezig met de boekhouding 
om ons werkjaar af te sluiten (aka examens :’( ), maar 
volgende week moet er wel een gaatje vrij zijn! 

 

26/06: UITSTAP 

Ziezo, we vertrekken een héle dag naar het warme 
noordwesten: de droom van elke frituuruitbater. We 
maken er samen een leuke dag van. Tot daar! 
Meer info volgt op Gimme 
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Ziezo, onze frituursnacks zijn op, 
onze buikjes vol, en de frituur gaat 
op jaarlijks verlof. Maar niet 
getreurd, binnen enkele weken is het 
weer zo ver: we trekken met de hele 
KSA richting Ardennen om daar 10 
dagen lang een fantastisch kamp te 
beleven, met niet te vergeten 
spelletjes, doldwaze activiteiten, en 
boordevol plezier. Wij kunnen alvast 
niet meer wachten om jullie op 21 
juli in onze armen te mogen sluiten. 
Wij zien jullie graag, werknemers van 
de MacSloebies, tot snel! 
Lief, Deirdre, Seba, Felix, Jaro 
CEO’s van MacSloebies 
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Piepjongknapen 
GOEIEMIDDAG 
PIEPJONGKNAPEEEEUUUUHHHH 
(of avond, ochtend, nacht… wanneer 
je dit ook leest) zijn jullie klaar voor 
een nieuw fantastisch, geweldig, 
spectaculair, grandioos, fenomenaal, 
subliem trimester?!?! Jammer 
genoeg is dit alweer het laatste 
trimester van dit jaar dus we gaan 
KNALLEEENNNN!  

PS. We kunnen jullie al 1 iets 
verklappen, het wordt een zeer 
muzikaal trimester ;) 

Liefs van jullie allerleukste, 
favoriete leiding 
Brigje, Isalie, Lars, Famke, Bob en 
Jonathan xx 
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Zondag 24 april Play hard – Neyo, David Guetta  

Work hard, play hard 

Work hard, play hard 

Work hard, play hard 

Work hard, play hard 

 

Vrijdag 29 april Filmster – K3  

Als ik een film zie, dan begin ik te dromen 

Ik zie mezelf al op dat zilveren doek 

Wie zal er komen, naar mijn avonturen op zoek  

(Deze week gaat de vergadering uitzonderlijk door op 
vrijdagavond van 18u-21u. We eten allemaal samen op KSA 
deze avond, daarom vragen we jullie om €3 mee te nemen. 
Jullie mogen ook altijd zelf een film op DVD meenemen zodat 
er genoeg keuze is!) 

 

Zaterdag 7 mei: Triangel  
Vandaag ruilen we het vertrouwde KSA-terrein, en gaan we 
op avontuur met alle KSA’s van Oost-Vlaanderen. We beloven 
dat het echt fantastisch wordt! Waar deze geweldige dag 
doorgaat, is momenteel nog geheim… 

Hou Gimme in de gaten voor meer info "#$%  
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Zondag 15 mei We build this City – Starship  

We built this city 

We built this city on rock and roll 

Built this city 

We built this city on rock and roll 

 

Zondag 22 mei Walk on water – Milk inc.  

I would walk on water 

Just to be with you 

Walk on water 

Just to be with you 

Split the ocean, cross the sea 

Walk on water, if you believe 

 

Zondag 29 mei Murder on my mind – YNW Melly  

Got murder on my mind (on my mind) 

I got murder on my mind (I got murder on my mind) 

I got murder on my mind, I got murder on my mind 
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Zondag 5 juni the lazy song – 
Bruno Mars  

Today I don't feel like doing 
anything 

I just wanna lay in my bed 

Don't feel like picking up my phone,  

so leave a message at the tone 

'Cause today I swear I'm not doing anything 

(Deze week is er uitzonderlijk geen vergadering) 

 

Zondag 12 juni Before you go – Lewis Capaldi  

So, before you go 

Was there something I could've said 

To make your heart beat better? 

If only I'd have known you had a storm to weather 

(Deze week is er helaas opnieuw geen vergadering) 

 

Zondag 19 juni See you again – Wiz Khalifa, Charlie Puth  

It's been a long day without you, my friend 

And I'll tell you all about it when I see you again 

We've come a long way from where we began 
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Oh, I'll tell you all about it when I see you again 

When I see you again 

Oooooh oh ooooh oooooooooh 

(Deze week is er opnieuw geen vergadering) 

 

Zondag 26 juni Naar zee – Samson & Gert  

Wij gaan naar zee naar zee 

En iedereen mag mee 

Bobientje en Marlène 

Want met twee is maar met 
twee 

Wij gaan naar zee naar zee 

En iedereen mag mee 

De hele straat de hele stad 

Mag mee met ons naar zee 

(Deze week gaan we met z’n allen op uitstap naar de zee! 
Meer info volgt via Gimme) 
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Lieve piepjongknapen, 
Het laatste trimester zit er 
helaas al op… De 
zomervakantie staat nu aan 
de deur en we kunnen nu 
alleen nog maar met z’n 
allen uitkijken naar kamp! 
Wij zijn er al helemaal klaar 
voor! Jullie ook? 
Hopelijk staan jullie te 
popelen om ons terug te zien 
op het kampterrein van dit 
jaar!  
Wij kijken er al naar uit!  
Tot daar!! 
Kusjes,  
Brigje, Isalie, Lars, Famke, 
Bob en Jonathan 
Het beste leidingsteam ooit! 
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Jongknapen 
Hey hey lieve jongknapen!! 

Lang geleden ;)). Het laatste 
trimester van ons werkjaar gaat 
weer van start en we gaan er een 
knallend trimester van maken. 
De leiding heeft jullie al sinds 

super super hard gemist en kan 
niet wachten om weer leiding te 

geven aan jullie (b)engels! 
Uiteraard hebben jullie ons ook 
gemist en verwachten we nu dus 
NOG meer enthousiasme zodat 

we allemaal samen weer kunnen 
tonen welke tak de beste is: de 

jongknapen! 
Tot zondaaaaag!! <33 
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Zondag 24 april: leiding Ytan 

Hoi piepeloi!  

Zolang jullie niet vergeten waar de zon opkomt (niet Amerika) 
zullen jullie deze vergadering 
moeiteloos moeten kunnen 
voltooien!!  

Geef je brein voldoende rust 
de dag ervoor want you are 
gonna need it!  

 

Vrijdagavond 29 april: leiding Lief 

Opgepast we trotseren opnieuw het terrein van de ksa! Het is 
een omgeving van plezier, vriendschap en trots, maar het kan 

er ook gevaarlijk zijn… EHBO! 
“(opgepast voor de 

elektrische draad!)”:Antonio 

PS: de vergadering gaat door 
van 18u tot 21u, zorg dat je al 

gegeten hebt! 
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Zaterdag 7 mei: Triangel 

Vandaag ruilen we het vertrouwde KSA-terrein, en gaan we 
op avontuur met alle KSA’s van Oost-Vlaanderen. We beloven 
dat het echt fantastisch wordt! Waar deze geweldige dag 
doorgaat, is momenteel nog geheim… 

Hou Gimme in de gaten voor meer info "#$%  

 

Zondag 15 mei: leiding Jonathan 

Vandaag zullen jullie Jonathan leren kennen maar hij zal wel 
een toontje lager moet zingen. Jonathan kan heel goed lachen 

maar het geluid is misleidend. Je zou kunnen denken dat je 
wordt aangevallen door een horde zeehonden… 🦭🦭 

 

Zondag 22 mei: leiding Jaro 

Jaro heeft een super mooi 
vliegveld waar jullie kennis mee 
zullen maken dus vergeet zeker 
jullie vliegticket niet en zorg 
maar dat je de juiste vlucht 
haalt! Het vliegtuig vertrekt om 
14u stipt op de KSA! 
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Zondag 29 mei: leiding Lars 

Lars is een stevige eter maar wilt altijd een stuk vlees in zijn 
maaltijd. Vandaag krijgt hij echter veggieballetjes 
voorgeschoteld… Lars vindt dit absoluut niet leuk aangezien 
hij op kamp eens een 
slechte ervaring heeft 
gehad met veggieballetjes. 
Of misschien kunnen we 
eerder zeggen dat het zijn 
darmen waren die een 
slechte ervaring hadden. :) 

Kom Lars vandaag redden 
van de veggieballetjes, hij 
zal jullie hulp nodig 
hebben! 

 

Zondag 5 juni: Geen vergadering 

Vandaag is er jammer genoeg geen vergadering :’( De leiding 
is hard aan het studeren voor de examens. We missen jullie 

nu al en kunnen al niet wachten tot we elkaar opnieuw zien. 
Byebye! 

 

Zondag 12 juni: Geen vergadering 

Alweer geen vergadering?? Inderdaad en dat is de schuld van 
de examens. Jullie leiding is druk bezig met verscheidene 
boeken in te studeren. Maar gelukkig komt het wederzien 
steeds dichterbij. 
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Zondag 19 juni: Geen vergadering 

3 keer achter elkaar? Wauw! Maar 
gelukkig is het einde van de 
examens in zicht en kunnen we 
volgende week allemaal samen 
gezellig naar de zee! :)) 

Wij kunnen alvast niet wachten om 
jullie terug te zien. 

 

Zondag 26 juni: ZEE!! 

Door corona is deze traditie enkele jaren niet kunnen 
doorgaan maar nu kunnen we hopelijk weer naar de zee, 

yesss. Er zal nog verdere info volgen op gimm-e dus hou alles 
maar goed in de gaten. 
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Na dit trimester vol vreugde 

kan de zomervakantie 

eindelijk beginnen. Weten 

jullie wat dit betekent? 

Inderdaad, het kamp is nu wel 

heel dichtbij. Het is dus nog 

niet gedaan. Nog even 

wachten en dan zijn we 10 

dagen samen in de Ardennen 

met hopelijk mooi weer. 

We verwachten jullie daar dus 

tot dan! 
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Groetjes, jullie topleiding xx 
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Knapen 
Hey Dikkies, 

Hier zijn we dan weer, terug van nooit weggeweest! 
Hopelijk hebben jullie een goed paasverlof achter de rug 
en hadden jullie een goed rapportje! Maar jullie zijn 
brave kindjes dus dat zal wel in orde zijn zeker? .. NOT!! 
Na zo verwend te worden door de Paashaas mogen jullie 
jullie vette lijfjes terug naar de KSA rollen om allemaal 
terug fit te worden voor ons jaarlijks GROOT KAMP!!! 
Jaja jongens en meisjes het komt dichterbij en stiekem 
kijken we er allemaal heel hard naar uit om 10 dagen te 
gaan ravotten. 

Maar tot dan mogen .. nene.. MOETEN jullie elke zondag 
(en soms ook zaterdag, kijk goed naar de data!)  
knotsgekke avonturen beleven met ons! 

We zien jullie daar!!  

Greetz  xx 

Oscar, Douwe, Thomas, Xander en Antonio 

PS: Het wordt echt een Top Trimester! "#$% "#$% "#$% 
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Zondag 24/04: Heroes (we could be) 
- MEETING 

🎶'()*We could be heroes, me and you 

Anybody's got the power 🎶'()* 

We zullen voor de zoveelste keer 
laten zien wat voor krachten wij als 
knapen bezitten. En welk moment is 
daar nu meer geschikt voor dan een 
zondag tussen 14u en 17u? Doe dus 
maar alvast een cape,-./01234 aan en 
bereid je maar voor om alle misdaad 
in Melle te bestrijden. 

Zaterdag 30/04: Sur 
ma Route-MEETING 

🎶'()*Sur ma route 🛣, oui, Il y a eu du move, oui, 

De l’aventure dans l’movie🎶'()* 

Vandaag hebben we iets 
speciaals voor jullie in petto! 
Er is namelijk van alles gaande 
in ons geliefde dorpje Melle. 
De leiding wordt ongerust 
want zoiets hebben we nog 
nooit meegemaakt! Het lot 
van ons bestaan zou er wel 

eens van kunnen afhangen. We zien hier een avontuur zich 
uit de doeken doen de Knapen noodzakelijk zijn! Help ons op 
onze tocht!!  
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PS: Deze activiteit gaat door op zaterdag van 18u-21u! 
Ook zal deze activiteit op een andere locatie 
plaatsvinden, meer info volgt via GIMME! 

Zaterdag 7/05: #DRUMM-
MEETING 

🎶'()*I hear your heart beat 

To the beat of the DRUMMs 🎶'()* 

Hey kinderen! Vandaag gaan 
we op tocht met alle KSA’s 
vanuit ons geliefde Gent! 
Jaja wij hebben allemaal 
onze koppen tezamen 
gestoken om een 
topactiviteit te bedenken 
voor alle Gentse takken van 
jullie leeftijd! Wat er 
allemaal op de planning staat is nog een verassing maar ik kan 
al verklappen dat het op de Blaarmeersen zal doorgaan! 56789:;  

PS: Meer info volgt via GIMME 

Zondag 15/05: Happy - MEETING 
🎶'()*Huh (Because I'm happy) 

Clap along if you feel like a room without a roof. 🎶'()* 
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Maar een dak boven ons hoofd 
zouden we op kamp wel graag 
willen. Of op z’n minst een tent. 
En daar moeten jullie zelf voor 
zorgen! Kom dus maar Happy 
naar KSA om jullie openlucht-
skills aan ons te tonen! <=>?@ 

 

Zat-zon 21-22/05: The Nights - 
MEETING 

🎶'()*These are the nights that never die 

My father told me 🎶'()* 

En wat voor nacht gaan wij 
beleven! Een filmnacht om 
nooit te vergeten! Breng 
jullie coolste, beste, leukste 
films maar mee, want 
misschien kijken we de 
jouwe wel ABCDE 

Er is ook een kleine kans op snacks ;) allen komen dus! 

PS: deze vergadering gaat door van zaterdagavond 19u 
t.e.m. zondagochtend 11u 

Zaterdag 28/05: Adventure of a 
lifetime - MEETING 

🎶'()*Everything you want's a dream away 
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We are legends, every day 🎶'()* 

Om het trimester spannend te 
houden houden we onze 
vergadering eens op een ander 
moment dan we gewend zijn. 
Op de KSA zijn we het al 
gewoon om een avontuur te 
maken van onze vergaderingen. 
Maar een ‘adventure of a 
lifetime’? Zo’n avontuur kunnen 

we alleen maar meemaken met de enige echte knapentak. 
&'()* 

PS: deze vergadering gaat door op een zaterdagavond van 
19u-22u! 

Zondag 5/06: Locked out of heaven - 
NOMEETING 
🎶'()*Cause you make me feel like, I've been locked 

out of heaven FGHI 🎶'()* 

Het was te verwachten eh. Na 
zo’n tof trimester moest er weer 
een einde komen. “Aan alle 
mooie dingen komt een einde” 
en dat geldt jammer genoeg ook 
voor de vergaderingen. Nu is het 
dus even tijd om ons te focussen 
op de examens. Als we daarvan 
af zijn kunnen we weer lekker 
feesten. 
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Zondag 12/06: Don’t Panic - 
NOMEETING 

🎶'()*Oh, all that I know 

There’s nothing here to run from🎶'()* 

Het spijt ons, maar ook vandaag 
is de leiding hard bezig met 
werken voor hun studies. We 
wensen ook jullie veel succes 
met studeren en hopen dat 
jullie resultaten even goed gaan 
zijn als die van de leiding. We 

kruipen alvast terug achter de boekenJKLMNO. Succes! 

 

Zondag 19/06: Tears in heaven - 
NOMEETING 

🎶'()*Beyond the door 

There's peace, I'm sure🎶'()* 

Al een derde week op rij zijn de 
deuren van de KSA op slot PQRST. 
Maar gelukkig is het einde in 
zicht! Volgende week gaan we 
namelijk naar zee! Dus nog 
even op de tanden bijten en de 
examenperiode mooi afronden 
want dan kunnen we samen 
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lekker genieten van een wel verdiende uitstap.  

 

Zondag 26 juni: Waves - MEETING 
🎶'()*I’m slowly drifting away (drifting away) 

Wave after wave, wave after wave🎶'()* 

Dag lieve knaapjes, 
het is zover. De meest 
legendarische 
vergadering van ze 
allemaal. WE GAAN 
NAAR ZEE UVWXYZ!!! 
Neem jullie 
zwembroek, bikini, 
zonnecrème en jullie 
goed humeur maar 

mee want het wordt een spetterende dag! 
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Helaas was dit alweer de laatste vergadering 
van het jaar. Zoals we altijd wel zeggen is het 

veel te snel gegaan. We hebben ons weer zeer 
hard geamuseerd en we zijn heel tevreden met 

wat we allemaal hebben kunnen doen met 
deze fantastische groep. Hopelijk hebben jullie 
er ook zo hard van genoten als wij als leiding. 

Maar niet getreurd want dit is nog niet het 
einde van onze legendarische groep. We gaan 

namelijk nog een megakamp tegemoet. De 
leiding is hier al maanden naar aan het 

uitkijken en is er volledig op voorbereid. Zorg 
dus maar dat jullie er allemaal zijn! 

Tot op kamp! 

Jullie kapoenen, 

Antonio, Douwe, Oscar, Thomas en Xander 
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Jonghernieuwers 
 

Dag liefste kindertjes,  

Hier spreekt jullie meest 
zalige leiding opnieuw voor 
het derde en ook (helaas) 
laatste trimester van dit 
jaar… L Wat zijn jullie groot 
geworden! Het is bijna tijd om 
jullie vleugels uit te slaan en 
opgeleid te worden tot echte 
leiding maar eerst gaan we 
jullie nog ambeteren voor 
drie maanden lang! :D  

Zoals jullie hieronder zullen 
lezen, belooft het een periode 
te worden waarin wij mega 
coole dingen gaan doen die 
jullie niet mogen missen! Wij 
staan alvast te popelen om 
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eraan te kunnen beginnen en 
jullie mee te nemen doorheen 
spetterende activiteiten!  

Dus, trek jullie hemdjes maar 
uit jullie kast na deze lange 
super saaie paasvakantie en 
neem jullie enthousiasme mee 
voor deze komende weken!  

Tot snel! 
Overenthousiaste groetjes,  

Caspar, Pauline en Hanne 
xoxo 
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Zaterdag 24 april: Speel je mee?! 

Vandaag staat er een wel heel 
speciale activiteit op de 
planning! We verlaten 
namelijk ons vertrouwd KSA-
terrein en trekken richting de 
Watersportbaan. Daar gaan 
we met KSA Gent Sint-Pieters 
de handen in elkaar slaan om 
kinderen te betrekken in wat 
een jeugdbeweging is door 
samen spelletjes te spelen! 
We spreken om 14u af aan een 
park waar iemand van KSA 
Oost-Vlaanderen ons zal  

opwachten om meer uitleg te geven. Jullie zullen zelf de 
handen uit de mouwen moeten steken om kinderen uit de 
buurt daar een zorgeloze en leuke namiddag te bezorgen! Het 
belooft een super leuke ervaring te worden en we hopen dat 
jullie met velen aanwezig zullen zijn!  

Voor de ouders: verdere info volgt via Gimme! 

 

Woensdagnamiddag 27 april tot zaterdagvoormiddag 30 
april: Leefweek  

Jajaa, jullie lezen het goed! Deze week staat de meest coole en 
gezelligste activiteit van het jaar gepland! We gaan namelijk 
allemaal gezellig samen op de KSA vertoeven voor een 
midweek! Dit wil  
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zeggen: samen eten, samen huiswerk maken, samen plezier 
maken en samen slapen met jullie mega super coole leiding, 
wat wensen jullie nog meer?! Wij kijken er alvast enorm naar 
uit om jullie beter te leren kennen buiten de typische KSA-
zondagen en we hopen dat jullie er allemaal zullen zijn! Het 
belooft een zalige week te worden!  

Voor de ouders: jullie kregen begin april een mail van ons 
waarin alle info terug te vinden is! 

 

Zondag 8 mei: Tafelvergadering  

Aaah, de tafel, de bakermat van 
de maatschappij. We hebben ze 
in allerlei soorten en maten. Zo 
hebben we bijvoorbeeld de 
ronde tafel van koning Arthur 
aka Orde van de Ronde Tafel. 
Maar wat hebben tafels en 
koning Arthur nu te maken met onze vergadering? Maar 1 
manier om er achter te komen… 
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Zondag 15 mei: #likeme-vergadering  

Porselein 

Behandel mij heel zacht 

Porselein 

Verbrijzeld door je lach 

Porselein 

Poreus en onderhuids 

Als een winnaar 

Haal jij me onderuit 

Deze lyrics hebben jullie waarschijnlijk al vaak uit de monden 
van Hanne en Pauline horen komen wanneer ze deze vol met 
passie zingen! Deze zondag zullen jullie dan ook te weten 
komen waarom! 

Zondag 22 mei: Zetelvergadering  

We zijn nog niet klaar met 
de meubels dit trimester. 
Aaaah, de tafel kuch zetel, 
de bakermat van de 
samenleving. Het symbool 
voor tot rust komen en 
chillen. Maar daar komt 
jammer genoeg niets van in 
huis deze vergadering want 
er staat een leuke en 
actieve activiteit gepland!  
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Zondag 29 mei: #stayhydrated-vergadering  

En de hashtags halen we nogmaals van onder het stof 
#hashtags #savetheturtles #nature #ocean. Meer info hebben 
jullie waarschijnlijk niet nodig. Hopelijk zien we jullie dus op 
#ksamelle voor deze #leukeactiviteit! #fun #totdan #byekes 
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Zondag 5, 12 en 19 juni: GEEN VERGADERING 

Triest, triester, triestst… 
Beter kunnen wij de komende zondagen niet samenvatten 
want er is jammer genoeg geen KSA. *traantje* 
De leiding is eventjes alles aan het geven om dit jaar af te 
sluiten met zo weinig mogelijk buizen. 
Maar geen zorgen! In onze blokpauzes zijn onze hersenen al 
flink aan het kraken over alle zalige spelletjes die wij op kamp 
zullen spelen! "#$% 

 

Zondag 26 juni: ZEE 

 
JOEPIEJEEJ! Vandaag is het 
EINDELIJK weer tijd voor onze 
jaarlijkse uitstap naar de zee!  
Zon, zee en strand! Wat wil een 
mens nog meer?  
Alee behalve liters mocktails en 
honderden ijsjes dan. [\]̂  
Leg dus alvast jullie 
bikini/zwembroek en zonnebrillen 
maar klaar! 
Meer info over hoe, waar en wanneer we afspreken volgt op 
Gimme en in de Whatsappgroep. 
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Het trimester zit er jammer genoeg alweer op 
lieve ploppertjes! 

Wij hebben er alvast MEGA van genoten! Het 
was een eer om jullie leiding te mogen zijn, 
jullie enthousiasme bij alles heeft ons steeds 
een super boost gegeven om enthousiast 
leiding te geven!  
Over een goeie twee weken staan wij alweer te 
springen om jullie op kamp te mogen 
verwelkomen! 
Het belooft weer een zalige 10 daagse te 
worden vol knotsgekke avonturen! We 
kunnen niet wachten om er samen een zalige 
periode van te maken en ons topjaar op een 
hoogtepunt af te 
sluiten! 

Geniet van jullie 
vakantie en tot snel! 
Veel groetjes van 
jullie favo leiding 
Caspar, Hanne en 
Pauline XOXO 
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Contactgegevens Leiding 
SLOEBERS 
Felix Dewagtere (Banhoofd)                            0477/38.94.14 
Jaro Demetter (Bondsleiding)                0487/86.08.80 
Deirdre Diaine                   0470/63.31.96 
Lief De Rijke                   0468/46.61.01 
Sebastiaan van den Boogert                             0483/00.83.77 
PIEPJONGKNAPEN 
Lars Van Campe (Banhoofd)                0483/20.23.26 
Famke Hoffman                 0472/03.11.12 
Isalie Watté                  0477/05.72.30 
Brigje Provost                  0492/06.37.17 
Bob De Rijcke                  0472/65.43.52 
Jonathan De Visscher                               0476/36.37.98 
JONGKNAPEN 
Renzo Vercruyssen (Banhoofd)                0468/34.76.45 
Milan Demetter                 0494/27.72.28 
Benjamin van Wassenhove                0486/46.92.01 
Louis Aelbrecht                  0472/12.69.00 
Ellen Deleu                  0468/43.81.42 
Ytan Willemyns                  0473/20.24.83 

KNAPEN 
Thomas Dejaeghere (Banhoofd)               0475/64.66.24 
Antonio Bet                  0474/07.09.61 
Oscar van den Boogert                 0485/76.65.74 
Douwe Demetter                 0456/13.96.18 
Xander Blansaer                 0491/75.77.88 
JONGHERNIEUWERS 
Caspar Adriaensens (Banhoofd)                0486/98.11.35 
Hanne De Neve (Bondsleiding)                0499/40.25.72 
Pauline Heirman                 0471/48.01.94 


