Inhoudstafel
Inhoudstafel ............................................................................2
Uit de mond van de Bondsleiding ...........................................3
KSA Melle, wat?.......................................................................5
Werking ...................................................................................7
KSA Online .............................................................................11
Kalender.................................................................................12
KSA Melle, de leidingsploeg ..................................................16
Terugblik kamp ......................................................................23
Sloebers .................................................................................24
Piepjongknapen .....................................................................33
Jongknapen............................................................................41
Knapen ...................................................................................51
Jonghernieuwers ...................................................................63
+16’ers ...................................................................................74
Contactgegevens leiding .......................................................83

2

Uit de mond van de Bondsleiding
Beste ouders,
sympathisanten
Melle,

leden en
van KSA

Wij zijn blij te mogen
aankondigen dat er alweer
een nieuw KSA-jaar is
aangebroken! Gelukkig maar,
want we begonnen het al
stevig te missen ... Wij kijken
enerzijds terug op een korter,
maar geslaagd kamp. Anderzijds kijken we uit naar een
nieuw KSA-jaar vol plezier. Graag maken we van de
gelegenheid gebruik om onze leidingsploeg te bedanken,
ze gaven een heel jaar het beste van zichzelf. Ook een
welgemeende merci aan alle helpers op voorkamp en de
vele ondersteunende handen tijdens en na het kamp.
Merci dat we op jullie konden rekenen! Ondertussen is de
leiding zich vollop aan het voorbereiden om het nieuwe
KSA-jaar met hernieuwd enthousiasme in te zetten en we
zijn dan ook vastberaden om er samen met ons nieuwe
team een lap op te geven!
Normaalgezien kregen jullie tijdens de inschrijvingen een
infoboekje mee. De bedoeling van dit infoboekje is om
(zoals de naam stiekem al weggeeft) aan het begin van
het jaar alle belangrijke info samen te bundelen zodat
jullie, de ouders, een antwoord hebben klaarstaan
3

wanneer vragen als “wat is het rekeningnummer van de
KSA nu weer?”, “wie moet ik contacteren voor vragen in
verband met het uniform?” of “wie is er nu eigenlijk
leiding van mijn kind?” in jullie opkomen. Voor zij die dit
boekje op mysterieuze wijze hebben kunnen ontlopen:
hieronder vinden jullie ook nog eens alle info terug!
Ziezo, wij zijn uitgepraat en staan alvast te trappelen om
het nieuwe jaar op gang te fluiten! Hopelijk jullie ook?
Tot dan!
De bondsleiding,
Jaro en Caspar

(zeldzame foto van Caspar
en Jaro die samen (niet
bepaald heel goed) de
kampdans dansen op 25 juli
2022 omstreeks 8u27)
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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 een zondag bij de uniformverantwoordelijken
(Deirdre, Seba en Lief).
TIP: laat die mooie kleren thuis!
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 4e jaar
op rij tweedehandshemden aanbieden! Zo kan u een gebruikt
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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 een
tweedehands hemd aanschaffen voor de prijs van 7 euro.
Voor vragen over het uniform kan u steeds mailen naar de
uniformverantwoordelijken via deirdre@ksamelle.be,
sebastiaan@ksamelle.be of lief@ksamelle.be. Ook op onze
website staat er veel informatie over het uniform:
www.ksamelle.be/uniform dus neem er zeker eens een kijkje.

Vieruurtje
Het vieruurtje is inbegrepen in het inschrijvingsgeld: elke
zondag krijgen de leden zowel een drankje als een snack.

Betalingen
Het inschrijvingsgeld voor een heel werkjaar bedraagt 53
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: BE72 9734 2413
0716.
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JHN Task Force
Hallo iedereen!
Wij zijn de Jonghernieuwers van dit werkjaar en we gaan in
juli op buitenlands kamp. Hiervoor zijn we op zoek naar
allerhande taakjes die ons wat geld kunnen opleveren. Dit
kunnen taakjes zijn zoals: babysitten op 40 kinderen, uw tuin
eens volledig onder handen nemen, uw auto opboenen tot hij
blinkt, opdienen op een communiefeest,… ! Wij zijn bereid de
handen uit de mouwen te steken om zo een onvergetelijk
buitenlands kamp mee te maken. Als u onze hulp nodig heeft,
geef dan onze leiding een seintje via volgende
contactgegevens:
Milan Demetter (banhoofd) – nr.:+32/494.27.72.28, emailadres: milan@ksamelle.be
Thomas Dejaeghere – nr.:+32/475.64.66.24, e-mailadres:
thomas@ksamelle.be
Oscar van den Boogert – nr.:+32/485.76.65.74, e-mailadres:
oscar@ksamelle.be
Alvast bedankt voor jullie bijdrage! Groetjes, Het JHN Task
Force-team
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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 VZW-voorzitter
Koen Saerens (koen@ksamelle.be) of naar de bondsleiding
via bondsleiding@ksamelle.be!

Oudervergadering
Net zoals vorige jaren 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
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zondag om 17u in onze lokalen. De eerste oudervergadering
van dit jaar vindt plaats op zondag 13 november. Voor vragen
over de oudervergaderingen kan u steeds mailen naar
bondsleiding@ksamelle.be! Wij hopen alvast op een goede
samenwerking! Tot dan!

In the spotlights
Afgelopen jaar zou niet hetzelfde zijn
geweest zonder de vele helpende
handen en inspanningen van onze
medewerkers! We maken plaats vrij
om iedereen uitgebreid te bedanken.

o

o

o

o
o

Onze VZW die achter de schermen
heel wat werk verzet
Koen om steeds de regelingen in verband met het
verhuur van onze lokalen op zich te nemen, de VZW
voor te zitten, en nog zoveel meer!
Marcel om elk klusje in heht lokaal meteen aan te
pakken en te zorgen voor het binnen- en buitenlaten
van de huurders
Nicole voor het ontwerpen van flyers en folders, de
urenlange voorbereidingen voor de keuken op kamp
en de helpende hand waar nodig
Ben, papa van jongknaap Arthur, voor de fantastische
geluidsinstallatie voor onze jaarlijkse evenementen!
Danny om steeds opnieuw paraat te staan om te
helpen achter de schermen bij evenementen als
streekbierenavond en spaghettiavond. Ook om de
keuken op voorkamp draaiende te houden!
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o

o

Nicole, Lode, Karen, Frederik, Jo, Katrien, Peggy,
Frederik, Tries, Djien en Danny om op kamp de
keuken al die dagen lang draaiende te houden
Ouders van leiding en leden voor hun steun en
feedback doorheen het hele jaar, dikke merci!

Iedereen die we hier op schandelijke wijze heel misschien
zouden vergeten zijn. Onze excuses en toch wel echt
bedankt!!
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KSA Online
Website
Alle info over KSA Melle staat uiteraard ook online. Je vindt
alle informatie omtrent onze werking, maar ook de laatste
nieuwtjes en recentste foto’s op de enige echt 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 volg onze pagina.

Gimme
De nieuwsbrieven verschijnen zoals op Gimme
(www.gimme.eu). Indien u nog niet geregistreerd bent, vindt
u de uitleg terug om de homepage van onze website.

Instagram
Ook hebben we sinds kort een eigen Instagram-pagina. Surf
naar https://www.instagram.com/ksa_melle/ en volg ons!

Krabbels
Sinds enkele jaren posten we de Krabbels, het trimesteriële
boekje met daarin het weekoverzicht per tak online. Ze
kunnen teruggevonden worden op de homepage van onze
website www.ksamelle.be
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Kalender
Hieronder lijsten we al even enkele reeds bekende belangrijke
data op die jullie zeker niet mogen vergeten/missen! Indien
er wijzigingen zouden plaatsvinden zal dit via Gimme
gecommuniceerd worden. Verdere info omtrent bijvoorbeeld
de oudervergaderingen per trimester zullen in de Krabbels
(zie verder) per tak staan, dus bekijk deze zeker ook!
SEPTEMBER 2022
-We zetten het KSA-jaar in in het weekend van 23-25
september met een heuse streekbierenavond! Deze avond
kan je als ouder onmogelijk afslaan; jullie kunnen rustig
bijpraten en gezellig een biertje of een ander (niet-)
alcoholische drankje drinken! Ook voor de leden zijn er tal
van leuke activtiteiten voorzien, van een rodeostier tot een
bungeerun. De ideale avond om vrienden en familie uit te
nodigen! 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 25
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 2022
-Zoals elk jaar zijn we er ook dit jaar weer bij voor de Week
van het Bos! Op zondag 16 oktober gaan we met z’n allen
ravotten in het bos. Ook de ouders zijn welkom om samen
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met de bondsleiding een herfstwandeling te maken. Hou
zeker Gimme in de gaten om meer info over deze week te
weten te komen!
-Ook ons traditionele vierdaagse KSA-weekend mag zeker
niet vergeten worden! Deze vier dolle dagen vol plezier en
spel zijn een absolute must voor elke KSA’er. Normaal gezien
vindt dit weekend altijd plaats in het laatste weekend van de
herfstvakantie, namelijk van 3 november tot en met 6
november. Meer info volgt zoals gewoonlijk nog op Gimme
-De Jonghernieuwers gaan dit jaar op buitenlands kamp.
Daarvoor organiseren ze doorheen het jaar aparte
evenementen en verkopen. Wil jij graag jouw steentje
bijdragen zodat zij een onvergetelijke 10 dagen kunnen
beleven op een nog onbekende locatie? Kom dan zeker naar
hun eerste evenement: de quiz op zaterdagavond 12
november. De Jonghernieuwers en hun leiding zullen in de
komende weken zeker nog meer info online zetten en
reclame maken!
- Om de kampkas een beetje te spijzen gaan we op 20
november een hele dag van deur tot deur verkopen! We
spreken uizonderlijk 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!
MAART 2023
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-Op 18 en 19 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 2023
-Naar jaarlijkse gewoonte willen we opnieuw in april een heuse
uitstap maken met de hele KSA. Waarheen en hoe, zullen nog
duidelijk worden gecommuniceerd op Gimme! Maar zet
zaterdag 1 april maar al in jullie agenda!
-Van 11 tot 14 april 2023 kleurt het Vlaamse landschap weer
blauw dankzij Joepie 30! Zo’n 3.000 jongeren van 14 tot 16 jaar
zullen 100 kilometer afleggen in 4 dagen. Hun doel: samen de
eindmeet bereiken. Deze staptocht is een tweejaarlijkse
traditie voor de Jonghernieuwers
-Gamel is een avonturenweekend voor alle Knapen, een
uitdagende combinatie van openluchtleven, spel en avontuur.
Slapen in tenten, koken op een vuurtje, een staptocht met
verrassende tussenstops, massaspelen en een spelenmarkt ...
voor elk wat wils, en je vervelen doe je zeker niet. Schrijf 29 en
30 april 2023 dus al maar in jullie agenda!
JUNI 2023
Naar goede gewoonte maken we van onze laatste vergadering van
het werkjaar een uitstapje naar zee, joepie!
We trekken op zondag 25 juni met z’n allen richting kust waar we in
de voormiddag per tak een leuke, nog geheime activiteit doen. ’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 ...
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Verdere praktische informatie en de inschrijvingen zullen zeker nog
volgen via Gimm-e!

JULI 2023
-Onder het motto beter te vroeg dan te laat willen we jullie
vast warm maken voor ons zomerkamp dat plaatsvindt van
21 tot en met 30 juli. Zo kunnen vroege vakantieplanners hier
alvast rekening mee houden
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KSA Melle, de leidingsploeg
SLOEBERS (2015-2016)
Brigje Provost (17 jaar)
Studente dier en landbouw –
technische wetenschappen
2e jaar leiding (banhoofd)
Materiaalmeester en
inschrijvingsverantwoordelijke
brigje@ksamelle.be
0492/06.37.17

Isalie Watté (17 jaar)
Studente economie-talen
2e jaar leiding
Mediaverantwoordelijke
isalie@ksamelle.be
0477/05.72.30

Caspar Adriaensens (18 jaar),
Student psychologie
4e jaar leiding (bondsleiding)
Materiaalmeester, VZW-,
jeugdraad- en
mediaverantwoordelijke
caspar@ksamelle.be
bondsleiding@ksamelle.be
0486/98.11.35
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PIEPJONGKNAPEN (2013-2014)

Sebastiaan van den Boogert
(17 jaar)
Student latijn-wetenschappen
2e jaar leiding (banhoofd)
EHBO-, gebouw- en
uniformverantwoordelijke
sebastiaan@ksamelle.be
0483/00.83.77

Ellen Deleu (17 jaar)
Studente sociaal-technische
wetenschappen
2e jaar leiding
Media-, EHBO-, jeugdraad- en
geweestverantwoordelijke
ellen@ksamelle.be
0468/43.81.42
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Ytan Willemyns (17 jaar)
leercontract electric
2e jaar leiding
Materiaalmeester
ytan@ksamelle.be
0473/20.24.83

Xander (19 jaar),
Student personal trainer
2e jaar leiding
gewestverantwoordelijke
xander@ksamelle.be
0491/75.77.88
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JONGKNAPEN (2011-2012)
Lief De Rijke (17 jaar)
Studente humane
wetenschappen
2e jaar leiding (banhoofd)
uniformverantwoordelijke,
materiaalmeester
lief@ksamelle.be
0468/46.61.01

Bob De Rijcke (17 jaar)
Student wetenschappenwiskunde
2e jaar leiding
VZW-verantwoordelijke,
materiaalmeester
bob@ksamelle.be
0472/65.43.52

Douwe Demetter (18 jaar),
Student geschiedenis
2e jaar leiding
Materiaalmeester
douwe@ksamelle.be
0456/13.96.18
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KNAPEN (2009-2010)
Renzo Vercruyssen (18 jaar)
Student rechten
3e jaar leiding (banhoofd)
jeugdraadverantwoordelijke
renzo@ksamelle.be
0468/34.76.45

Deirdre Diaine (17 jaar)
Studente sportwetenschappen
2e jaar leiding
EHBO- en
uniformverantwoordelijke
deirdre@ksamelle.be
0470/63.31.96

Jonathan De Visscher (19 jaar)
Student revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
2e jaar leiding
Verhuur-, media- en
inschrijvingsverantwoordelijke
jonathan@ksamelle.be
0476/36.37.98
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JONGHERNIEUWERS (2007-2008)
Milan Demetter (19 jaar)
Student
4e jaar leiding
Vieruurtjes- en
jeugdraadverantwoordelijke
milan@ksamelle.be
0494/27.72.28

Thomas Dejaeghere (19 jaar),
Student burgerlijk ingenieur
4e jaar leiding (BLIO)
Verhuur-, gebouw-, jeugdraad
en VZW-verantwoordelijke,
penningmeester
thomas@ksamelle.be
0475/64.66.24

Oscar van den Boogert
(19 jaar), Student burgerlijk
ingenieur-architectuur
4e jaar leiding
Materiaalmeester,
penningmeester
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oscar@ksamelle.be
0485/76.65.74

+16’ERS

Felix Dewagtere (22 jaar),
Student musicologie
4e jaar leiding (banhoofd)
Verantwoordelijke vieruurtjes,
EHBO-verantwoordelijke
felix@ksamelle.be
0477/38.94.14

Jaro Demetter (21 jaar),
Student geschiedenis
6e jaar leiding (bondsleiding)
VZW-, jeugdraad- en
websiteverantwoordelijke
jaro@ksamelle.be
bondsleiding@ksamelle.be
0487/86.08.80
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Terugblik kamp
We kijken terug op een (grotendeels) geslaagd kamp. De
leiding vertrok op 15 juli richting Couvin, met volle goesting
om alles zo snel mogelijk op te zetten. Het voorkamp was
geweldig. De hitte maakte het harde werk lastig maar we
zijn er geraakt als 1 groot team. Het contrast met de
weersomstandigheden van het jaar ervoor kon niet groter. Er
restte ons enkel nog te wachten op onze fantastische leden.
Hier en daar kwam er wel wat stress op maar toen de eersten
gepakt en gezakt op het terrein verschenen smolt de stress als
sneeuw voor de zon en verruilden we het voor een grote
glimlach. Het kamp was begonnen en we vlogen er meteen
in: tenten opzetten, bedden sjorren en natuurlijk veel
spelletjes spelen. Ook de dagen erop zaten vol toffe
activiteiten, lange wandelingen en soms wat koeien verjagen
... Alles verliep vlot tot opeens het noodlot toesloeg: één voor
één werd de leiding ziek, en niet een beetje. Met veel pijn in
het hart besloten we uiteindelijk het kamp iets vroeger stop
te zetten. We sloten mooi af met een laatste formatie en
daarna was het tijd om naar huis te gaan. De leiding begon
aan de afbraak en ondanks de gehavendheid van de ploeg
klaarden we de klus. Zelden voelden we zoveel
verbondenheid en moed: dit is KSA Melle. Op naar volgend
jaar, wij zijn er alvast klaar voor om er zubbel zo hard voor
te gaan. Hopelijk jullie ook!
Groetjes,
Jonathan en Brigje
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Sloebers
Dag liefste sloebertjes, tot jullie spreekt jullie nieuwe en
fantastische leiding. Voor ons staat er weer een geweldig, leuk en
actief jaar. Na zo lang te wachten hebben we er ZOOOO
VEEEEEEEL zin in! We duiken dit trimester in de wereld van het
entertainment. Een wereld vol avontuur, spanning en
verrassingen maar ook glitter and glamour. En wie is er nu beter
om mee te nemen in deze belevenissen dan de superslimme,
stoere en almogende sloebers. Wij staan alvast te springen om
dit te mogen ontdekken met jullie.
Camera? Check! Licht? Check! Crew? Check! Goed, dan is het
nu tijd voor ACTIE!
Tot snel!
Jullie liefste leiding
Isalie, Brigje en Caspar
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Zondag 25 september: Samson en Marie
WOOHOOW, onze eerste echte
vergadering! Maar niet zomaar een
vergadering, vandaag staat jullie een
namiddag te wachten vol coole
activiteiten met HET bekende duo,
jullie kennen ze ongetwijfeld. De
schattige, pratende hond en het
ooo-zooo lieve baasje… niemand en
niets minder dan Samson en
Marie!!!!
Vijf, Vier, Drie, Twee, Één… Jij en ik en iedereen, Wij gaan
beginnen, Wij gaan beginnen. Als jullie meedoen allemaal! :)
PS: na de vergadering zijn jullie welkom in onze lokalen voor
het infomoment en de foto’s van het kamp!

Zondag 2 oktober:
Kwiskwat
Kwiskwat de kwis met
extra wat! Zijn jullie
klaar voor de coolste,
spannendste en meest
spectaculaire quiz ooit? Wij bereiden ons er alvast op voor.
Zorg maar dat jullie hersentjes aan staan voor je naar KSA
komt!

25

!
"#$%&'!(!#)*#+,-.!/##0

JOEPIE, tijd voor de leukste
vergadering van het jaar!
De fameuze DOOP! Het is
tijd om te laten zien wat
jullie waard zijn en te tonen
dat jullie niet van een
kleintje vervaard zijn. Haal
de vuilste kleren maar boven en allen naar KSA want vandaag
worden we heel vuil!
!
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Een van de avontuurlijkste zondagen van het jaar! Het is week
van het bos, wat natuurlijk betekent dat jullie zich mogen
voorbereiden op een heeeel erg spannende namiddag!
Kampen bouwen, klimmen en klauteren in de bomen,
bladeren en takken verzamelen, bosspelletjes spelen… Wij
kijken er naar uit om jullie voltallig te verwelkomen in het
bos!
Waar, hoe en meer info volgt nog via Gimme!!
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Jullie kennen hem allemaal wel, de
vriendelijke man met het geruite
hemd en de gele helm. We
hebben het natuurlijk over Bob de
bouwer! We kregen een
telefoontje van Bob met de vraag
of we hem zouden kunnen helpen, natuurlijk doen we dit met
veel plezier! Trek jullie werkkleren dus al maar aan!
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Oh nee, wat jammer! Deze zondag zien we elkaar helaas niet.
De leiding pinkt alvast een traantje weg. We missen onze
beelderige sloebertjes nu al. Maar niet getreurd want
volgende week staat er iets zots op het programma. Wij
bereiden ons alvast voor meerdere dagen vol plezier, oeps we
verklappen al te veel ...

8!?!2!$#4,@+,-.!;,,),$%!

YESS!!! Het is weer tijd voor het allerleukste
weekend van het jaar. Vier dagen allemaal
samen ravotten en supertoffe spelletjes en
avonturen beleven. En dat met jullie
fantastische leiding uiteraard ;)
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Meer info over wat, waar, wanneer en wat je moet
meenemen volgt nog via Gimme!
"#$%&'!18!$#4,@+,-.!A,>%>

Vandaag trekken we de weide
wereld in, we gaan namelijk
op avontuur in de bergen!
Hier kunnen we kennismaken
met Heidi en haar vrienden.
Wie weet leren ze ons nog
wel jodelen of geiten melken… Het wordt sowieso weer
super-leuk, dus allemaal snel snel naar KSA!!
PS: na de vergadering zijn alle geïnteresseerde ouders
welkom op onze oudervergadering om 17u in onze lokalen.
Meer info volgt op Gimme
"#$%&'!7<!$#4,@+,-.!B,-)##0

De wereld van entertainment
is niet gratis natuurlijk.
Vandaag gaan we op zoek
naar sponsors voor onze tvprogramma's. Haal de
koddige snoetjes en de beste
verkooptrucjes maar boven.
Hoe meer geld, hoe cooler
onze programma’s en films kunnen zijn en dan kunnen we
misschien zelf een kleine snack kopen, hmmm lekker.
PS: deze vergadering gaat door van 10u tot 13u en van 14u
tot 17u. Meer info volgt op Gimme!
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Na jullie fantastische verkoop en inzet van vorige week
verdienen jullie een iets rustigere vergadering. Ons lokaal
wordt omgetoverd tot een echte cinemazaal om allemaal
samen naar een leuke
film te kijken!
Supergezellig toch? Als
jullie zelf thuis nog een
toffe film hebben liggen,
mogen jullie deze zeker
meebrengen.

"#$%&'!E!%,F,@+,-.!/&'!G>$*,-)D&&6

Daar wordt aan de deur geklopt,
hard geklopt, zacht geklopt… Wie o
wie zou dat kunnen zijn? Zet jullie
schoen maar al klaar voor onze
mystery guest en misschien krijgen
jullie dan nog wel wat lekkers. Hopelijk zijn jullie een beetje
braaf geweest dit jaar ;))
!

!
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Hé kom naar Smurfenland
Welkom allemaal
Ja kom naar Smurfenland
Een land van pracht en praal
Welke avonturen staan er ons vandaag te wachten? Want in
Smurfenland valt er altijd wel iets te beleven. We verwachten
jullie dus allemaal in Smurfenland euhm we bedoelen op KSA.
Let op dat de vergadering op vrijdagavond is, en dus niet
zondag! We zien jullie dus graag verschijnen om 18u op
vrijdagavond!!!

"#$%&'!1I!%,F,@+,-.!),-6*60,F>&D

Sneeuwballengevecht, sneeuwengelen maken,
cadeautjes geven en krijgen… Dat doe je
natuurlijk tijdens de kerstperiode! De kerstman
staat al klaar om jullie allemaal blij te maken. Wij
hebben alvast ook tal van geweldige spelletjes
voorbereid om het nóg leuker te maken. Trek
jullie lekker warme jas maar al aan om naar onze
kerstspecial te komen!
PS: neem voor deze vergadering allemaal een (ingepakt)
cadeautje mee ter waarde van ongeveer € 5.

30

"#$%&'!7K!%,F,@+,-.!=,,$!4,-'&%,->$'

Merry Christmas sloebersssss!!!! Vandaag even geen KSA
wannntttt… het is Kerstmis!!! Op Kerstmis mag je natuurlijk
lekker veel eten, cadeautjes openmaken en superluid
kerstliedjes zingen. Maak er maar een gezellige dag van met
je familie en dan zien we jullie wel snel weer terug!

"#$%&'!1!H&$:&->.!=,,$!
4,-'&%,->$'

Gelukkig Nieuwjaar, sloebers!
Wij wensen jullie in 2023
enkel het beste, maar
jammer genoeg is het deze
zondag geen vergadering :(
Een traantje is zeker niet nodig want 2023 zit bomvol leuke
activiteiten!

"#$%&'!I!H&$:&->.!=,,$!4,-'&%,->$'!

Ohnee, weeral een zondag zonder KSA… Wij
vinden het ook meeeega jammer. Maar we
bieden jullie troost. We hoeven elkaar niet
langer te missen en we zien elkaar snel terug
in een nieuw jaar vol plezierige zondagen! Tot
dan!!
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HeyHey sloeberss, wij hebben helaas
niet zo goed nieuw. Het eerste
trimester zit er al op. Wat jammer!
Wij vonden het alvast superleuk en
kijken al uit naar het volgende
trimester vol nieuwe avonturen en
leuke spelletjes. Geniet nog van de
vakantie, denk nog eens even aan alle
leuke momenten die we beleefden en
voor jullie het weten, spelen we
opnieuw spelletjes op KSA. Hopelijk
hebben jullie er evenveel zin in!
Tot snel!
Jullie super-coole, lieve, fantastische
leiding,
Caspar, Isalie, Brigje
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Piepjongknapen
Gegroet dappere piepjongknapen
Zijn jullie klaar voor weeral een
fantastisch KSA-jaar?
Weer een heel jaar vol avonturen
en spannende vergaderingen met
jullie nieuwe toffe leiding!
We vliegen er direct in, en samen
reizen we terug in de tijd.
Dinosauriërs, Romeinen, ridders
en draken, piraten, en nog zoveel
meer staat ons te wachten!
Trek je stoerste avonturenpak aan
en houd je zwaard bij de hand,
want het wordt weer een knaller!
Groetjes
Jullie lieve leiding xoxo
Seba, Ytan, Ellen en Xander
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25/09 heden
We starten weer een fantastisch
KSA-jaar! We leren elkaar en de
nieuwe coole leiding κennen!
We starten in het heden op de
lokale place to be: KSA Melle!
See you there!
PS: na de vergadering zijn jullie welkom in onze lokalen
voor het infomoment en de foto’s van het kamp!

02/10 middeleeuwen
Welkom in de Middeleeuwen. Het tijdperk van de
ridders, kastelen en draken.
Trek jullie harnas maar al aan en pak je zwaard mee
want er staan een heleboel uitdagingen op jullie te
wachten!
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09/10 doop
Net als in de oertijd wordt er
wel eens door modder gegaan,
door woestijnen, vulkanen,..
noem maar op!!
Ook vandaag maken we zo een
tocht.
Pas wel op onze beste
piepjongknapen… Trek je
vuilste kleren aan want ook op onze reis kun je wel eens
in een plas modder belanden!

16/10 Napoleon
Net zoals zijn snoepjes wordt het
vandaag weer een zoete vergadering!
Hoe was het in de tijden van deze
roemrijke keizer?
We keren samen terug naar de 19e
eeuw en zoeken het uit!
PS: deze vergadering gaat door in het bos. Meer info
over de week van het bos volgt nog op Gimme!
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23/10 toekomst
Welkom in de toekomst! Hier zie je dingen die je nog nooit
gezien hebt. Levensechte robots, vliegende auto’s. Maar er
heerst ook een donkere kracht.
De toekomst is mysterieuzer dan je zou denken…
Durf jij samen met ons dit avontuur aan te gaan?

30/10 even pauze
De vorige vergadering zaten we in
de toekomst, en dat was even heel
heftig. We besluiten om hier even
te blijven en genieten van een
weekje rust. Bereid je maar voor op
het weekend van volgende week!
Hopelijk zien we je daar!

03/11 - 06/11 weekend
Hey Hoi piepeloii!!
Over deze vergadering kunnen we nog niet veel zeggen spijtig
genoeg.. TOP SECRET!!
Meer info volgt op gimme! ;)
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13/11 titanic
Er was eens… een schip dat tegen een
ijsberg botste?
Maar hoe kon zo een groot en
machtig schip zomaar zinken?
Wie of wat heeft zo een schandaal
veroorzaakt? We gaan terug naar het
jaar 1912 en zoeken het uit.
PS: na de vergadering zijn alle geïnteresseerde ouders
welkom op onze oudervergadering om 17u in onze
lokalen. Meer info volgt op Gimme
20/11 verkoop
Lap! Onze benzine is op!
Zonder benzine gaat onze tijdmachine niet van start!
Hoe lossen we dit op?
Laten we rondgaan in de buurt en zo veel mogelijk
verkopen, wie weet kunnen we dan wat benzine kopen
en dan zijn we weer op weg!
PS: deze vergadering gaat door van 10u tot 13u en van
14u tot 17u. Meer info volgt op Gimme!
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27/11 het oude Egypte
Het oude Egypte staat
bekend voor haar
prachtige en gigantische
bouwwerken.
Piramides, tempels,
standbeelden… hoe
krijgen ze het toch
gedaan?
Al deze bouwwerken en hun makers dragen een groot
geheim. Laten we deze samen onthullen!

04/12 Sint
Dag lieve Piepjongknapen! Sint hier!
Deze zondag breng ik een bezoekje aan de KSA van
Melle
en zal ik bij iedereen eens voorlezen wat er in mijn
grote boek staat.
Hopelijk zijn jullie flink geweest ;)
Tot snel!
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9-10-11/12
Dit weekend gaat de vergadering eens niet door op zondag
van 2 tot 5. Wanneer wel en wat we exact gaan doen is nog
even geheim ...
Meer info op gimme!

18/12 Kerstfeestje!
Ho, ho ho!
Het is kerst een dat betekent feest!
Eten, drinken, vééél snoepen en
soms zelfs wat buikpijn!
Ik hoop voor jullie dat er ergens in
jullie buik nog een gaatje je zit om nog meer te eten, want
anders eten wij het op!

PS: voorzie ook allemaal een klein leuk cadeautje
ongeveer ter waarde van 5 euro, meer informatie komt
later op gimme
25/12 Kerstmis; geen vergadering
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. Het is
namelijk Kerstmis! De leiding neemt even vrijaf en gaat met
de familie vandaag hun lievelingsfeestdag vieren.
Vrolijk Kerstfeest en tot ziens!
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01/01 geen vergadering
Gelukkig nieuwjaar!
Hopelijk hebben jullie allemaal
een mooie jaarwisseling en
kerstfeest gehad.
Spijtig genoeg is het vandaag
geen vergadering :(
Maar niet getreurd, we zien jullie snel terug!

08/01 geen vergadering
Jammer genoeg is er geen vergadering!
Maar na de pauze hopen we jullie weer massaal te mogen
ontvangen op de eerste zondag van dit KSA-trimester!
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Jongknapen
Hey Jongknaapjes!
Jullie leiding heeft besloten om
naar Egypte te reizen om de
start van het nieuwe werkjaar te
vieren! We hebben van de lokale
bevolking gehoord dat er hier vele
mysteries zijn, en gevaarlijke! Wij
zijn echte KSA’ers en lopen niet
weg van enig gevaar! Zin om met
ons vele avonturen te beleven?
Zeker komen dan!
Tot in September!
Jullie beste leiding ooit
Lief, Bob & Douwe
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25 september: altaearuf-vergadering
De meesten onder ons kennen elkaar al
heel goed, maar je kan elkaar nooit
genoeg kennen en de leiding wil ook wel
wat over jullie weten natuurlijk! We kunnen
natuurlijk niet met vreemden spannende
avonturen beleven, anders zou het wel
eens slecht kunnen aflopen…
PS: na de vergadering
zijn jullie welkom in
onze lokalen voor het
infomoment en de
foto’s van het kamp!

2 oktober: het graf van Toetanchamon
vergadering
Het graf van Toetanchamon: een van de
bekendste ontdekkingen van het oude
Egypte. Deze zondag gaan we met z’n
allen een bezoekje brengen. Iedereen gaat
de pyramide vol enthousiasme binnen
maar een paar
afslagen later zijn we
verdwaald en komen
we meerdere vallen
tegen. Wat nu?
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9 oktober: het oog van Horusvergadering (doop)
Het oog van Horus is een symbool uit de
mythologie van het oude Egypte. Elk
onderdeel van dit oog staat voor de
verschillende zintuigen: zien, horen,
ruiken, proeven en voelen. Jullie kunnen
het al raden: vandaag stellen we ze eens
goed op de proef aan de hand van de
leukste maar vuilste
spelletjes! Dus
bereid jullie er maar
op voor en doe zeker
kleren aan die vies
mogen worden.
16 oktober: week van het bos
Het is weer zover, tijd om naar het bos te
gaan! Gelukkig kennen ze in Egypte
bossen niet zo goed, dus wij zijn in het
voordeel! Nu maar zien of we daar ook
gebruik van kunnen maken ...
PS: meer info over waar, wanneer en hoe volgt nog via
Gimme!
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23 oktober: piramide bouwen voor
d(m)ummies (openlucht)
Vandaag is het nog eens tijd om onze
knoop- en sjorskills boven te halen en wie
weet, lukt het ons om net als de
Egyptenaren
iets even
impressionant
als een
piramide zelf
te bouwen!

30 oktober: geen vergadering
Helaas zijn de temperaturen veel te hoog
om een nieuw avontuur te kunnen beleven
en moeten we dus een
dagje thuisblijven. Maar
wees gerust, de volgende
activiteit wordt een extra
lange dus kijk er alvast
maar naar uit!!
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3-6 november: weekend
Hier is ie dan. Het jaarlijkse weekend zal
dit jaar weer een knaller zijn waar jullie 3
dagen super veel plezier gaan maken met
jullie fantastische leiding en vriendjes.
Meer info zal later worden doorgegeven
via Gimme. Hopelijk tot dan!!
13 november: het Anubis Mysterie
vergadering
Het is een waagstuk,
het is een vraagstuk,
een gevaarlijk spel.
Als we knokken,
onverschrokken, dan
lukt het ons wel.
Kunnen de JKN het
mysterie van Anubis
met 1000 vragen
ontrafelen? Haal jullie
slimste zelve naar boven en kom zeker
naar KSA!
PS: na de vergadering zijn alle geïnteresseerde ouders
welkom op onze oudervergadering om 17u in onze
lokalen. Meer info volgt op Gimme
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20 november: verkoop (10-17u)
Om onze spannende reis in Egypte te
kunnen verderzetten hebben we natuurlijk
ook genoeg geld nodig. Dus haal je
vriendelijkste glimlach maar boven, want
we gaan vandaag de hele dag verkopen!
Daarom geen vergadering van 14-17u,
maar meer info hierover komt nog op
Gimme.
27 november: film
Omdat we vorige week zo goed hebben
verkocht, kunnen wij nu wel genieten van
een film, ookal hadden ze in het oude
Egypte nog geen cinemazalen of films.
Pak dus zeker je coolste dvd’s van thuis
mee want
daar kunnen
de
Egyptenaren
ons niet mee
helpen.
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4 december: Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje
weer aan… jaja, het is weer tijd voor dit
moment van het jaar. Sinterklaas komt
namelijk nog eens langs! Schrijf alvast
maar een lijstje cadeaus op om aan de
haard te leggen!
10 december: inbraak bij de Goden
vergadering
Het is tijd voor het spannendste en
misschien ook wel het gevaarlijkste van
heel ons avontuur, we gaan inbreken bij de
Goden! Hoe en waarom komen jullie
allemaal te weten als jullie er zijn! Lukt het
jullie om niet gepakt te worden door Isis,
Osiris, Ra, of een andere god? Bewijs ons
maar jullie moed!
PS: deze
vergadering gaat
door op een
zaterdagavond van
18:00 tot 21:00
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18 december: Kerstfeestje
Versierde huizen, lange nachten, witte
sneeuw, … kerst is alweer op komst. I
know, in Egypte bestaat kerst niet echt
maar we pakken gewoon snel even een
vliegtuig terug naar België om samen kerst
te vieren. Net zoals dat de kerstsfeer
superleuk is hebben wij ook een super
plezante vergadering voor jullie in elkaar
geflanst. We verwachten jullie met een
goed humeur terug op KSA :)
PS: voorzie ook allemaal een klein leuk cadeautje
ongeveer ter waarde van 5 euro, meer informatie komt
later op gimme

25 december: geen vergadering
Ze zitten ons op de hielen! We moeten
vluchten en ons ergens verschuilen! Wie,
wat en waar kunnen we niet vertellen,
alleen dat het jammer genoeg geen
vergadering is. Jullie kunnen wel een ode
schrijven aan jullie leiding om de tijd te
verdrijven!
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1 januari: zandstorm (geen vergadering)
O nee! De grootste zandstorm in jaren
raast vandaag door ons land, voor
iedereens veiligheid is er nogmaals geen
vergadering :(
Hopelijk wordt
het missen van
die leuke leiding
en hun
spelletjes niet te
lastig.
8 januari: geen vergadering
De zandstorm van vorige week bleek iets
langer dan verwacht waardoor we nog
steeds binnen vastzitten. Dit betekent dat
er weer geen vergadering is. Ook is dit de
laatste vergadering van het trimester maar
zeker niet van het jaar waar jullie nog
super veel toffe activiteiten staan te
wachten!
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Onze avontuurlijke reis in het
eerste semester zit er al op,
helaas ... Hopelijk hebben
jullie genoten van de gekste
belevenissen in het oude
Egypte. Wees echter niet
getreurd want we zien elkaar
gauw terug. We hebben er
alvast zéééééééééér veel zin in
om in het nieuwe semester
er stevig in te vliegen :))
xoxo nog steeds de coolste
leiding ooit
Douwe, Bob en Lief
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Knapen
ENNNN WE ZIJN VERTROKKEN, jupla tzal wel
zijn! Wij hopen dat jullie, net zoals jullie nieuwe,
fantastische, sensationele leiding, megaveel zin in
hebben in dit spetterende werkjaar. We gaan er iets
zots van maken, en beginnen doen we met dit eerste
trimester: Netflix, wie kent het nou niet. Het
walhalla van honderden series en films dat garant
staat voor menig uren vertier en waar je dagenlang
kan blijven bingewatchen. Verwacht jullie maar aan
jullie favoriete kijkbuisreeksen en rolprenten want
we nemen jullie mee doorheen deze wondere wereld.
We kijken er naar uit om jullie allen te treffen op
onze eerste vergadering!

Dikke smakkerd
van jullie
favoriete leiding
Jonathan, Renzo
en Deirdre x
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Zondag 25 september
The one with the time
BOEM! Euh? Wat was dat? Er gebeuren rare dingen
tegenwoordig op de KSA… Leiding gedraagt zich anders en
figuren verdwijnen… De tijd loopt niet zoals hij dat deed in
het verleden. Wat is het heden? Wat is het verleden? Is er
een toekomst? Waar zijn we? Het is duidelijk dat het KSAlokaal zijn trouwen leden terugroept naar de basis! Want het
terrein en de leiding is de
kluts kwijt na al die tijd
zonder leden. Het is
avontuur is een mysterie!
Waag jullie erop!
Extra info! Na zo’n mysterie
is er tijd voor duidelijk en
een mooie recap van het
vorige werkjaar. Allen
tezamen naar het
infomoment en de
diavoorstellingo m 17u in
de lokalen!

52

Zondag 2 oktober
The one with the open-airmeeting
Zijn jullie slimmer dan
de scouts? Stiller dan
Kai? Betere sjorrers
dan Sam? Kunnen
jullie nog sjorren of
wordt het toch op de
grond slapen op groot kamp? Jullie komen vandaag massaal
naar KSA om jullie te bewijzen of jullie het waard zijn om een
echte KSA’er te zijn. Het lijkt misschien gemakkelijk maar als
Kai van jullie wint is er geen weg terug en wordt het hele
kamp een hel….
PS: kijk zeker de film alleen ‘s avonds in je bedje :)))

Zondag 9 oktober (aka doop)
The one with the fire!
Lijden! Het is tijd dat
jullie boeten voor jullie
daden! Al die keren dat
jullie niet hebben
geluisterd naar de
leiding! Al die keren dat
jullie jullie hemd zijn
vergeten! Schande! De
tijd is nu gekomen om tot bezinning te komen. Jullie zullen
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branden in het vagevuur en zakken tot de diepste duistere
dalen van de Tartarus!
Lucifer heeft zichzelf omgedoopt tot een angstaanjagende
leiding die jullie zal verwelkomen in de hel. Alleen de KSAstrijders die het vagevuur doorstaan zullen een tweede kans
krijgen en verwelkomd worden in het paradijs van de KSA met
de genade van jullie barmhartige leiding! Come! Face the fire
of purgatory and prove yourself a true KSA'er!

Zondag 16 oktober
The one with “week of the forest”
Hupsakee! ’t Is week van het bos! Jullie weten wat dat wil
zeggen… De Friends
gaan op uitstap naar
een geboomte in de
buurt om allerlei
leuke dingen te
doen. Meer info
wordt nog naar
jullie toegestuurd
via het befaamde
Gimme.
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Zondag 23 oktober
Red light, green light!
Als je beweegt knallen we
je af…. Als je geld wilt
speel je mee….Stap op het
juiste glas of je valt te
pletter…. Let goed op en
je wint, denk niet dat je
gelukkig wordt want je
ziet de rest sterven… Veel succes in de terreinspelletjes des
doods….

Zondag 30 oktober
Leden + leiding:
“Hallo?! Wat is dat
hier? Geen KSA
vandaag?!”
Caspar en Jaro: “Het
lokaal heeft zijn
gloriejaren duidelijk
achter de rug. Er is
geen bereik noch wifiverbinding. Dat maakt
Netflix onmogelijk. We hebben de handige Harry’s van de
knapenleiding al op pad gestuurd om dit probleem op te
lossen.”
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Leiding knapen: “Correct! We kunnen dit zeker fixen, maar
het zal ons zeker wel een week kosten, de nieuwe apparatuur
moet namens via Douwe geleverd worden…
Douwe: “zzz….”
Geen vergadering dus vandaag!

Donderdag 3 november t.e.m. zondag 6 november
Are you still watching?
Jaja, want vandaag vertrekken we op weekend! Het beloven
4 fantastische dagen te worden en we gaan ons (zoals altijd,
duhh) mega-hard amuseren! Het thema blijft nog even
geheim en jullie komen het op de eerste dag te weten. Meer
info volgt nog via Gimme!
Tot dan (kn)apen x
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Zondag 13 november
Trick or Treat, Freak
Vandaag is de
opdracht heel simpel
maak van een ei iets
anders aan de hand
van trick en treat. Wie
van jullie zal het snelst
het meest waardevolle
ruilen? En wie van
jullie blijft achter met
brol? Je komt het alleen te weten als je naar KSA komt. Of
ben je te bang dat er “stranger things” gaan gebeuren ...?

PS: na de vergadering zijn alle geïnteresseerde ouders
welkom op onze oudervergadering om 17u in onze
lokalen. Meer info volgt op Gimme
Zondag 20 november
The one with no money
Crisis! De beursaandelen zijn
gecrasht! Aiaiaiai! Al onze aandelen
zijn niets meer waard. Boem klaps! In
één klap al ons geld weg! Hoe moet
het nu verder?!
Geld inzamelen is de oplossing! We
moeten massaal gaan verkopen om
de schade van Wall Street te kunnen compenseren. Onze
hoop ligt bij onze trouwe leden. We hopen op een massale
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opkomst opdat we deze crisis kunnen tegengaan. Vandaag is
het verkoop van 10 tot 13 en van 14 tot 17, meer info volgt
nog.

Zondag 27 november
Tijd om nu eens écht naar een van onze favoriete films te
kijken en lekker achterover te leunen in onze luie zetel.
Bereid jullie voor om het donders cozy te maken dus neem
gerust een dekentje mee.

weekend van 2 december
The one with the creepy old man

Hij is weer in het land, jaja we kennen
hem allemaal de oude man die snoepjes
uitdeelt en je nog net niet ontvoerd….
Hij geeft wel goeie cadeautjes als je
natuurlijk flink bent geweest….. of niet
…. je zal het wel zien als het moment er
is dus gedraag je al maar vanaf je deze
krabbels leest :))) Meer info over welke
avond de sint net zal passeren volgt nog op Gimme!
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Vrijdag 9 december
The one with police behind him
Ren! Nu vlug! Maak dat je wegkomt! De leiding
heeft jullie illegale activiteiten doorheen het
jaar bijgehouden. Ze zitten achter jullie aan!
Zorg dat je niet gepakt wordt! Gebruik het
duister als uw beste vriend, je zal hem nodig
hebben "
% Let op! Vandaag is de vergadering
$
#
uitzonderlijk op vrijdagavond, meer info volgt
nog!

Vrijdag 16
december
The one with Santa
coming to KSA

HOHOHO Merry
Christmas! Vandaag
vieren we Kerstmis
een weekje vroeger,
waarom? Omdat wij gewoon übercool zijn! 😎
Het belooft een gezellige avond te worden boordevol
verrassingen dus zorg zeker voor cadeautje van om en bij de
€5 om samen op 1 grote hoop te gooien zodat iedereen met
een aardigheidje naar huis kan. Misschien krijgen de Friends
zelfs bezoek van niemand minder dan de kerstman (amai,
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wauw!) Hopelijk zet Renzo geen kalkoen op zijn hoofd… Ook
deze week ligt de vergadering gepland op vrijdagavond, het
exacte uur laten we jullie nog weten.

Zondag 25 december
Geen vergadering

Renzo: Omg Omg Omg, ik ben bijna aan het einde van deze
aflevering….
*ping*(door te hoge schermtijd er is een tijdsslot
aangebracht)
Renzo: God******me mijn ma heeft weer een tijdslot op
mijnen pc gezet e da was ier net ne goeie cliffhanger….

Het spijt ons lieve
knaapjes maar we
kunnen niet verder
streamen door de
moeder van Renzo.
Maar ween niet (we
weten dat je ons mist)
we zien jullie snel
terug :)))
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Zondag 1 januari
Gelukkig Nieuwjaar!

Al beginnen we het jaar
met een domper… snik
snik… Door het begin
van het nieuwe jaar is
ons lokaal weer eens
een jaartje ouder. Het gebouw begint zijn kuren te krijgen.
Het heeft weer eens geen internetverbinding! Daar gaat ons
avontuur in het Netflix universum (geen KSA). De klusjesman
Jonathan gaat er weer op uit met zijn trouwe hulpjes Deirdre
en Renzo, tezamen zullen ze dit zeker repareren. Maak
gebruik van deze verplichte pauze om jullie batterijen op te
laden, opdat jullie volgende zondag zich twee keer zo hard
willen smijten.

Zondag 8 januari
MAAR WAT IS DAT HIER?!?!
“JARO WAAROM BEN JIJ NOG
WAKKER? HET IS 4 UUR ’S
NACHTS! JE HEBT EXAMENS”
-

Euhm… euhm… ik ben
nog aan het studeren!
“DOE DIE LAPTOP
ONMIDDELLIJK WEG, EN
MORGEN NIET NAAR KSA!”
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- Maar mama-…
“NIKS TE MAREN, NU METEEN SLAPEN!”
Miljaar! Ons moeder heeft mij betrapt terwijl ik nog Netflix
zat te kijken… Jammer maar vandaag is er geen vergadering
want zonder bondsleiding geen KSA natuurlijk! (En die Caspar
bakt er toch niks van)

Alle mooie dingen komen aan hun einde :((
Ook dit trimester komt aan zen einde “ween
ween”, maar niet getreurd we zien jullie enorm
graag terug ons volgende trimester waar we
weer alles op alles gaan zetten om het
onvergetelijk te maken:)
Wij hopen dat jullie examens goed gingen en
jullie volop van de kerstvakantie hebben
kunnen genieten!!!!

Tot de volgende keer
Kusjes Renzo, Deirdre, Jonathan
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Jonghernieuwers

READY, SET, GO!
Beste banaantjes,
Het nieuwe jaar is weer begonnen.
Het zal een heel bewogen jaar zijn met veel once-in-a-lifetime
opportunities.
We snappen dat jullie echt niet langer kunnen wachten om
met de beste leidingsploeg ooit naar de KSA te komen.
We gaan niet te hard van stapel lopen dus we gaan beginnen
met het eerste trimester. Maar als we zouden willen hadden
we natuurlijk gewoon 2 kilo choco gegeten &
(
'
Er staat heel wat op de planning dit trimester dus we
verwachten jullie binnenkort allemaal met jullie beste beentje
naar voor.
Houdoe!
Thorkel, Oscar en Milan
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25/09: Goed begonnen is half gewonnen
wat niet aangevangen wordt komt ook nooit af. / Wanneer
het begin van iets goed is, is de kans groter dat het goed
eindigt
Hey kinderen, hier zijn we dan weer, de 1ste vergadering van
het jaar! Hopelijk hebben jullie er zin in, want het wordt een
giga-topfeest. Wat we gaan doen is nog top secret en
misschien een beetje vaag voor jullie, maar we verzekeren
jullie dat jullie geen spijt zullen hebben als jullie elke
vergadering komen. We zetten het jaar goed in jongens,
Let’s gooooooo!!!

2/10: Oud paard van stal halen – Iedereen

verkleden
oude argumenten opnieuw gebruiken

Hello hello, vandaag verwachten wij
jullie verkleed als jullie favoriete
bekende persoon.
Stel er maar nog niet teveel vragen bij
en kom maar gewoon zoals staat
voorgeschreven.
Tot 14u op de KSA!
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9/10: Het paard van Troje binnenhalen
zonder onraad te vermoeden zichzelf een groot onheil
berokkenen als gevolg van een list van de tegenpartij
Vandaag is het ...
tromgeroffel ... DOOP!!!
Kom allemaal met jullie
vuilste kleren naar KSA
en sta klaar om een
echte KSA’er te
worden!! Wat er
allemaal staat te
gebeuren is nog een
verrassing maar jullie
zullen goed ruiken om
17u
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15-16/10: Van het padje af zijn
prettig gestoord zijn
Alhoa maten!
Dit weekend gaan we iets speciaals doen! Aangezien het nog
altijd het begin van het jaar is en we jullie nog niet al te goed
kennen, willen we de banden versterken!
Zoals jullie al kunnen zien in de titel duurt deze activiteit twee
dagen!! Het gaat als volgt:
Jullie worden zaterdag om 14u op KSA verwacht met een
veldbed/luchtmatras en slaapzak plus alle benodigdheden om
een avond te overleven op KSA! Ook moeten jullie ervoor
zorgen dat jullie vuile kleren meehebben want zondag staat
er natuurlijk een mooi bosspel op jullie te wachten!
BERICHT NAAR DE OUDERS: Deze activiteit duurt van 13u
15/10 tot 17u 16/10, we zouden graag illen vragen om uw
kind te voorzien van een centje om ’s avonds samen frietjes
te eten + 2 euro voor het ontbijt zondag. Ook zouden we
willen vragen om uw kind met de fiets te laten komen zodat
we zondag allen tezamen naar het bos kunnen fietsen.
Alvast bedankt!
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23/10: Met vlag en wimpel slagen
met een zeer goede beoordeling slagen
Jippieeee
De favoriete vergadering
van iedereen is er weer.
En deze keer gaan we
*tromgeroffel*
Sjorren!!!
Maar natuurlijk kunnen de leden van de beste leiding dat
geblinddoekt. Dus zullen we een manier moeten verzinnen
om er toch nog een uitdaging van te maken. Bereid je alvast
maar voor )
,.
+
*

30/10: Vijgenbladen zoeken
nietige uitvluchten zoeken
Euhmm ja nee de vergadering gaat niet door. Euuhmmm ja
nee we hadden geen tijd meer om leiding te geven want de
leiding was bezig met iets euhmm. Ja ja juist euhm Oscar
moest nog wandelen met de vis terwijl thomas zijn fiets
moest fixen. Want ja zijn wielen draaiden tijdens het fietsen
dus groot drama. En Milan moet nog zijn bookes met choco
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smeren dus die gaat er ook niet kunnen zijn. Echt waar eh.
We liegen niet!

3-6/11: Als de kat van huis is, dansen de

muizen
als er geen toezicht is, doet men waar men zin in heeft
Het is weer tijd voor ons OG weekend
dus pakt ulder boelken en komt af.
We verwachten jullie A L L E M A A L!
Verdere info volgt op gimme.

12/11: Kennis is macht
kennis en/of scholing een van de belangrijkste dingen
“Kuch” is in het leven
Alraait Leejdies ent Gentelmen,
Zet maar jullie beste beentje
voor want vanavond gaan we
cashen! Aangezien we voor
jullie een top buitenlands kamp
willen organiseren moeten we
natuurlijk weer wat geld
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inzamelen! Vanavond worden jullie allemaal verwacht om de
Quiz in goede banen te leiden. Meer info over hoe en wat er
van jullie verwacht wordt volgt later.

20/11:

Schijn bedriegt

want daer veel op eerden leeft die van buten dragen schijn
anders dan si van binnen sijn
Niets is wat het lijkt, misschien zelfs deze vergadering niet…
Come and find out.
Misschien volgt er nog meer info, misschien ook niet.
Anyways, kokosnoten zijn tantoelekker.

27/11: Zijne frank es gevalle
iemand die eindelijk iets begrijpt
Het is weer tijd om te cashen. En voor
een goed doel dan ook nog eens: ons
buitenlands kamp. Dus haal je
puppyoogjes maar naar boven en zorg
dat de spaarpot voor ons kamp zo goed
mogelijk bijgevuld wordt!
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2/12: Parels voor de zwijnen gooien
iets goeds doen, terwijl dat verspilde moeite is, omdat het
toch niet wordt gezien of gewaardeerd
Daaaar wordt aan de deur geklopt, HARD geklopt zacht geklopt
Daaaar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn?
Tip: het is niet Thomas met een dinosaurus-kostuum.

9/12: Bij nacht en ontij
Werken wanneer anderen slapen
Bij de jonghernieuwers hebben we bepaalde normen. Eén
daarvan is altijd het hardste werken. Bewijs dat ook dit jaar
de jonghernieuwers aan de top staan van de voedselketen op
de KSA! (na de JHN leiding bedoelen we dan natuurlijk)

16/12: Een gegeven paard kijk je niet in de

bek
je moet niet te kritisch zijn over
iets wat je cadeau krijgt
Vandaag houden we naar
jaarlijkse traditie ons
kerstfeestje!!! Wat hoort er
natuurlijk bij kerstmis?
Cadeautjes!
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Neem allemaal een cadeautje mee van maximum €5 en kom
maar asap naar ksa. Ho ho ho duochoco

25/12: Jezeke is geboren
spreekt voor zich éh
Sorry mannen! We moeten naar
Bethlehem City naar onze niffo
Jezus. Succes bij de fam!
Peace out

1/01: De kat uit de boom staren
een afwachtende houding aannemen
Jammer genoeg is er ook dit weekend geen vergadering want
jullie leiding is (jullie raden het nooit) weer druk aan het
studeren. Maar als compensatie hebben we deze keer wel
een leuk raadseltje voorbereid (sommigen zullen hem
misschien al kennen):
Lola heefdt 30 stenen in haar rugzak. Elke steen weegdt
ongeveer 6,9 kilo. Ze wandeldt 42,0 km (aka een
marathon ofz) aan een constandte snelheidt van 3,1415
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km/u. Hoeveel km moedt ze afleggen totdadt de zon
opkomdt in Amerika?
Tip: de zon is warm.

8/01: Het liedje is uitgezongen
het is afgelopen
Vandaag is het weer eens geen
vergadering want de leiding is vollenbak
aan het studeren. Maar deze helse, KSAloze zondagen zijn bijna afgelopen en
we kunnen dus ook bijna beginnen aan
een spetterend nieuw trimester!

FIN
Potverdikke!
Is dat al zo laat?!
We moeten echt beginnen studeren!
Ja gasten sorry we moeten het semester hier afronden! Het
was superwijs en ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. We
wensen jullie alvast veel succes op al jullie saaie
familiefeesten… We know!
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Maar niet getreurd volgend trimester gaan we er dubbel en
dik tegenaan, jullie moeten niet zolang meer wachten xp!
Wij verwachten jullie voltallig op alle verkoop en gewone
activiteiten!
Greetz,
Mullet Milan, Peppa BIG en Scarface xxx
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+16’ers
Aloha! Gegroet! Welgekomen!
’t Is weer zo ver, ’t is weer van da! Die
goeie tijd van ’t jaar dat ge u nooit hoeft te
vervelen op zondag. Niet meer in jullie
stinkende bedden vertoeven, niet langer hele
dagen door Stranger Things kijken op Netflix,
en niet meer eindeloos, doelloos, emotieloos
(etc.) op TikTok scrollen! Hebben jullie zin
om zich nog een laatste jaartje helemaal te
laten gaan als lid?! En tegelijkertijd ook zin
om langzaamaan alle kneepjes van het
leiderschap onder de knie te krijgen?! Kortom:
hebben jullie zin in een wederom fantastisch
jaar?! Wij in ieder geval! We zien jullie met
vree veel plezier op zondag verschijnen met
jullie (hopelijk gewassen) hemden!
PS: extra uitdaging dit trimester: neem elke
week het item mee dat we vragen. Wie deze
opdracht op de meest originele wijze voltooit
kan elke week op een lekkere prijs rekenen 😎
Byeeeeee, toedels!
Felix en Jaro
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Zondag 25/09: kennismaking ... (zucht)
Nou, nou ... is het weer die tijd
van het jaar? Aan originaliteit
geen gebrek ... Ma bon, we
moeten elkaar toch wel een
beetje leren kennen zeker?
Allez dan, 14u KSA he!
PS: na de vergadering kunnen
jullie jezelf bewonderen (of
verafschuwen) op de diareportage van het kamp!
Item of the week: je beste knutselwerkje van de lagere school

Zondag 2/10: De Litte Lidvergadering
Als jullie een beetje op ons lijken, dan denken we dat jullie
wel wat heimwee hebben naar het megawijze kamp ... Die
onbezonnen tijd dat de spelen jullie gewoon voorgeschoteld
werden ... geniet er nog maar van, nu het nog kan 😈 (*evil
laugh*)
Item of the week: het meest verwarrende voorwerp
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Zondag 9/10: #dope
Vermoedelijk willen jullie al jaren wraak nemen op de leiding
voor alle keren dat zij jullie (zo mogelijk) nóg vuiler gemaakt
hebben dan jullie al waren. Té vaak hebben jullie eieren op
jullie kop gekregen. Té vaak hebben jullie die ranzige drek
moeten doorstaan. Té vaak hebben jullie moeten lijden onder
ons ranzig sadisme. Genoeg is genoeg! Hoewel jullie zeker
geen garantie op properheid krijgen van ons, willen we jullie
toch ook een klein aandeel van onze almacht geven. Wat dit
exact inhoudt, komen enkel de
personen die hun lui gat naar de
KSA slepen te weten. Be there or
be not dope!
PS: niets zeggen tegen de andere
leiding he 😉
Item of the week: beste voorwerp
om uit te drinken dat geen
beker/glas/etc. is

Zondag 16/10: Boss-spel
’t Is weer die tijd van ’t jaar: we gaan toch maar ne keer de
natuur moeten bezoeken. Let’s go to the beach ... uh forest!
Meer info volgt nog op Gimm-e.
Item of the week: een voorwerp waarvoor je je schaamt
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Zondag 23/10
Hebben jullie je ook al eens gevraagd hoe de leiding toch
zulke originele spelletjes kan verzinnen? Vanwaar ze de
inspiratie halen om een heel Krabbelstrimester vol te
schrijven? Hoe het komt dat ze zulke coole thema’s kunnen
bedenken en waarom de spelletjes steeds zo goed in elkaar
zitten? Dat komen jullie vandaag te weten op onze vorming
creativiteit en brainstormtechnieken ®
Item of the week: coolste voorwerp dat je aan de muur zou
kunnen hangen, maar daar eigenlijk niet voor bedoeld is

Zondag 30/10: geen vergadering
Eindelijk. Jullie hebben hier weken naar uitgekeken. Eindelijk.
Doen wat jullie het beste kunnen.
Gewoon. Helemaal. Niks. Doen. Hihi
Geniet van jullie vakantie!
Donderdag 3-6/11 = weekend
Haha prank! Gedaan met niets doen! Efkes een
inhaalmanouvre maken. Na 3 uur niets te hebben kunnen
doen gaan we nu 4 dagen vree veel doen! Jullie komen toch
ook naar jullie laatste, allerlaatste weekend als lid? Meer info
op Gimme!
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Zaterdag 12 november:
EHBO: Eerste Hand Bij
Onhandelbare kinderen?
Ernstige Hoofd- en Buik
Opstropping? Elf Hongerige
Bastaarden Opvoeden?
Kortom: we weten het eigenlijk zelf niet, maar goed nieuws!
Er komt iemand helemaal van het verre
Rode Kruis om het ons uit te leggen!
#vormingwantdiemoetenertochookzijn
Item of the week: kom naar de EHBO-opleiding in een outfit
die daarvoor het minst geschikt is. Use your imagination

Zondag 20/11: Floes Fixen
Ja ja, it’s allll bout the money ... Vandaag trekken we de
straten van Melle en omstreken in, gepakt en gezakt met
allerlei koopwaar. Kom van 10u tot 13u EN/of van 14u tot 17u
naar de KSA om woeste en extreem luie Gentbrugge-,
Merelbeke- en Mellenaars te overhalen om ons doekoes toe
te werpen. Aan het excuus “ik heb suikerziekte”, “ik heb geen
geld in huis” en “ik snoep niet” doen wij niet mee! Jullie
krijgen hierbij al onze zege om hier een stevige rechtse bij te
... verkopen! #padoemtsssss
#yuh #ouleh #straattaal
#cooleleiding
Item of the week: een voorwerp
dat je doet herinneren aan kamp
78

Vrijdag 25 – Zaterdag 26/11: Dagga &
Chill
Ja zeg, spreken jullie straattaal of niet?
Mee te nemen: veldbed/luchtmatras,
slaapzak en een extra deken voor de
tere zieltjes, verse kleren,
tandenborstel, en alles wat we nog
later via Gimme/Whatsapp zullen laten
weten omdat onze breincellen intussen reeds afgestorven zijn
van het Googelen van al deze straattaalwoorden #boomers
Items of the week: de twee coolste voorwerpen uit je huis die
beginnen met een J en een F
Vrijdag 2/12: Goede Oude Man-vergadering
’t Is weer begin december en we weten wat dat betekent: in
de verte het gegalm van de stoombootbellen. In het midden
van de nacht wakker worden van paarden op uw dak. En
soms toch wel vreemde onaangekondigde bezoekjes via uw
schoorsteen ... Ma bon, ‘t is traditie en die zijn er om in eer te
houden. Wie flink is geweest heeft niks te vrezen, met andere
woorden: we houden ons hart al vast voor jullie ... xp
Item of the week: het zwaarste voorwerp dat toch in een
schoendoos past

Vrijdag 9/12: Slag om de Stad
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Op deze gure, vermoedelijk koude vrijdagavond, kiezen wij er
als oppercoole leiding voor om eens niet in onze zetel naar tv
te kijken. Wij trekken vanavond groter Gent in voor een
fantastisch stadsspel. Meer info volgt nog en PS: neem een
zakcentje mee want misschien passeren we de McDonalds
wel 😉
Item of the week: doe het ‘interessantste’ schoeisel aan dat je
thuis kan vinden (PS: het mogen dus geen gewone schoenen
zijn)
Vrijdag 16/12: De Verstandigste Mens van ’t Melse Veld
Als leiding is het toch ook wel vrij belangrijk om over enig
intellect te beschikken. Dat zullen we vandaag op de proef
stellen met een reeks uitdagende, hersenbrekende en
slopende raadsels en vragen.
Die examenstof zal van pas
komen! PS: niet komen is een
teken van kamertemperatuurIQ. PPS: als je het
bovenstaande niet snapt, ook.

Item of the week: een
voorwerp dat slimheid uitstraalt
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Zondag 25/12: Kerstmis
Lekker eten, cadeautjes, verplichte familiebezoekjes en die
awkward gesprekken met die ene nonkel die je maar 2 keer
op een jaar ziet ... Om dan nog maar te zwijgen over het
missen van jullie supercoole leiding, het zit jullie toch allemaal
niet mee. Probeer niet te veel te emo-eten zodat jullie in
januari niet al rollend naar de KSA komen. Wie graag kaartjes
wil sturen: Vogelstraat 24, 9090 Melle. Wie weet sturen we er
wel eentje terug 😉
Zondag 1/1: 2023
Tududu dudu
Tududu dudu
Tudu tudu tudu tudu tu tu
Tududu dudu

Zondag 8/1: nog steeds geen vergadering
Wel ja, jullie hebben de titel gelezen zeker? Maar geen
zorgen, vanaf volgende week zijn we weer van de partij!
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Ziezo, dit trimester hebben we jullie nog een
beetje gespaard. Maar, vanaf januari zal ’t gene
waar zijn! De voeten van jullie leiding masseren,
ons eten komen brengen als we honger hebben,
ons op ons wenken bedienen, ons financieel
bijstaan in deze skeere tijden ... Het valt allemaal
onder het takenpakket van nieuwe leiding, echt
waar! Vraag het maar aan de anderen!
Ok ma bon, genoeg gezeverd. We zien jullie héél
graag terug in januari, wij kijken er alvast naar
uit om jullie met evenveel enthousiasme terug te
mogen verwelkomen, en jullie steeds meer in te
wijden in het leidingsgebeuren ... #spannenddd
🤩
Jelix en Felaro
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Contactgegevens leiding
SLOEBERS
Brigje Provost (Banhoofd)
Caspar Adriaensens (bondsleiding)
Isalie Watté

0492/06.37.17
0486/98.11.35
0477/05.72.30

PIEPJONGKNAPEN
Sebastiaan van den Boogert (Banhoofd)
Ellen Deleu
Ytan Willemyns
Xander Blansaer

0483/00.83.77
0468/46.81.42
0473/20.24.83
0491/75.77.88

JONGKNAPEN
Lief De Rijke (Banhoofd)
Bob De Rijcke
Douwe Demetter

0468/46.61.01
0472/65.43.52
0456/13.96.18

KNAPEN
Renzo Vercruyssen (Banhoofd)
Deirdre Diaine
Jonathan De Visscher

0468/34.76.45
0470/63.31.96
0476/36.37.98

JONGHERNIEUWERS
Milan Demetter (Banhoofd)
Thomas Dejaeghere (BLIO).
Oscar van den Boogert

0494/27.72.28
0475/64.66.24
0485/76.65.74

+16’ers
Felix Dewagtere (Banhoofd)
Jaro Demetter (Bondsleiding)

0477/38.94.14
0487/86.08.80
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