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Uit de mond van de Bondsleiding 
 

Beste ouders, leden en 
sympathisanten,  

Eerst en vooral willen we 
jullie vanwege de hele 
leidingsploeg een 
schitterend 2023 
toewensen.  We hopen 
dat jullie fijne feestdagen 
achter de rug hebben en 
dat 2023 voor ieder van jullie gevuld mag zijn 
met geluk, plezier, vriendschap en mooie KSA-
momenten! 

We kijken terug op een zalig eerste trimester. Het 
deed ons plezier jullie elke zondag zo talrijk te 
mogen ontvangen, uitgedost in blauw hemd. 
Telkens opnieuw konden we rekenen op een 
onverstoord enthousiasme. 2022 mag dan 
voorbij zijn, het KSA-jaar nog lang niet. We 
sommen voor jullie even de hoogtepunten van 
het komende semester op: 
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MAART 2023 

- 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 
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- 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!  

 

Ziezo, wij zijn uitgepraat en staan alvast te trappelen om 
er opnieuw in te vliegen, hopelijk jullie ook? 

Tot snel, 

Caspar en Jaro 
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Sloebers 

SCHIP AHOJJJ SLOEBERS!! Jullie 
coole leiding is terug van weggeweest. 
We zijn weer klaar om een reeks 
spannende avonturen te beleven. We 
ontdekken de zeven zeeën met ons 
zelfgemaakte schip en wagen ons ook 
eens aan de wondermooie 
onderwaterwereld. Maak jullie dus maar 
klaar voor de leuke en misschien soms 
wat gevaarlijke boottocht.  
Hopelijk hebben jullie er een beetje zin 
in. Jullie worden 
toch niet zeeziek? 

Piratengrrrroeten, 
jullie stoere leiding 
Isalie, Caspar, 
Brigje  
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Zondag 15 januari: De bouw 
van The Piece Of Ship 

We zijn bijna klaar om erop 
uit te varen. Kaarten, check! 
Kompas, chek! Verrekijker, 
check! Veel lekker eten en 
drinken, hopelijk check!? 
Een boot, euhmmm, niet 
check… Jullie horen het goed, 
we hebben nog geen schip. 
We hebben dus dringend jullie hulp nodig. Gelukkig 
heeft jullie super fantastische leiding wel al een coole 
naam bedacht: The Piece Of Ship! 

 

Zondag 22 januari: De zoektocht naar de verloren 
vissen 

Nu we eindelijk een schip hebben, is het ons gelukt 
om tot open zee te varen. Maar we zijn nu toch wel 
eens benieuwd wat zich onder het wateroppervlak 

bevindt. We zien planten en koraalriffen, maar waar 
zijn de vissen? Links, rechts, nergens een vis te 

bespeuren. Vandaag is het ons doel om alle vissen 
terug te vinden! 
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Zondag 29 januari: Het 
lied van de sirene 

Nu de zee weer vol vissen 
zit, kunnen we onze tocht 

verder zetten naar de 
volgende bestemming. 

Maar opeens horen we uit 
de verte een vreemd 

geluid. Het lijkt op iemand die aan het zingen is. Het 
wilt dat we het volgen. Maar is het wel een slim idee, 

iedereen kent toch de legende over de sirene? 

 

Zondag 5 februari: Het schip met de zwarte zeilen 

De afgelopen week verliep onze reis al goed. Om 
zeker te zijn dat ook ‘s 
nachts alles veilig is 
houdt er altijd een 
matroos de wacht. Deze 
kwam vanmorgen met 
een vreemd verhaal. 
Rond klokslag 12 uur 
zag hij een groot schip 
met zwarte zeilen. 
Hopelijk is dit geen 
slecht voorteken? 
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Zondag 12 februari: De schat op de bodem van de zee 

Omdat onze voedsel en drank voorraden bijna op 
waren, meerden we aan op een klein eilandje. Eén 
van de eilandbewoners vertelde ons een legende 
over een schat op de bodem 
van de zee. We kregen een 
kaart met aanwijzingen om de 
schat te vinden. Nu is het aan 
ons om onze speurneuzen te 
gebruiken en de zoektocht te 
volbrengen! 

 

 

Zondag 19 februari: geen vergadering 

Deze week nemen we even een pauze in onze reis 
want jullie leiding heeft een belangrijke afspraak. 
Meer dan dat we een afspraak hebben, kunnen we 
helaas niet zeggen, maar het heeft iets te maken met 
een veld, tenten, balken, … Volgende week zijn we er 
terug met een megacoole activiteit!  
(PS: de leiding is op leidingsweekend om het 
megawijze kamp voor te bereiden) 
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Zondag 26 februari: De boodschap in de fles 

Oh nee, man overboord! Zo snel als we kunnen 
gooien we een touw, enkele minuten later staat de 

drenkeling gelukkig weer op het dek. We zijn blij dat 
alles goed is 

gekomen wanneer 
we merken dat hij 

nog iets in zijn hand 
heeft. Het is een fles, 
niet zomaar een fles, 

er zit een 
boodschap in! Wat 

zou er op het briefje 
staan? 

Zondag 5 maart: De zeeheks en de kleine zeemeermin 

We zetten onze tocht op zee verder en onderweg 
komen we iemand heel speciaal tegen. Het blijkt de 
kleine zeemeermin te zijn! Ze vertelt dat ze de prins 
van haar dromen heeft ontmoet en 
een mens wilt worden. Maar er is 
een probleem… dit mag niet 
zomaar van de zeeheks. Wij 
moeten alles doen om de kleine 
zeemeermin te helpen en dit toch 
voor elkaar te krijgen! 
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Zondag 12 maart: De grote zeeslag 

We komen stilaan aan het einde van onze tocht. Tot 
nu toe verliep alles al redelijk vlot, misschien wel iets 
te vlot? We zijn natuurlijk niet de enige piraten op de 

zee en niet iedereen is zo blij met onze komst. De 
laatste paar dagen worden we lastiggevallen door 

een andere groep boze piraten. We zullen ons best 
moeten doen om de grote zeeslag te winnen! 

Weekend 17-19 maart: spaghettiweekend 

Na al onze spannende avonturen van de voorbije 
weken is iedereen op The Piece Of Ship wel wat 
uitgeput. We nemen een welverdiend weekendje vrij 
om ons te vullen met lekker 
eten en drinken zodat we er 
weer helemaal tegenaan 
kunnen. Da’s pas genieten! 
😛 (Meer info op Gimme) 

 

Zondag 26 maart: Land in zicht 

LAND IN ZICHT!!! Na maanden 
op zee te zitten hebben we er 
toch wel zin in om de vaste 
grond terug onder onze voeten 
te voelen. Het enige wat we nog 
moeten doen is aanmeren. 



11 
 

Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan 
gedaan. Misschien kunnen we jullie hulp wel een 
beetje gebruiken? 

Zaterdag 1 april: uitstap 

Nu we eindelijk terug aan land zijn geraakt wacht er 
jullie een verrassing! Jullie, de stoerste 

zeebemanning die de zee ooit gekend heeft, hebben 
dit meer dan verdiend. We maken er met z’n allen en 

superleuke en gezellige uitstap van!! 

(Meer info volgt op Gimme!) 

Zondag 9 april: geen vergadering 

Na onze lange tocht op zee en onze superleuke 
uitstap vorige week, kunnen we wel wat rust 
gebruiken. Deze week dus even geen KSA. Kruip 
maar allemaal eens vroeg in jullie bed en slaap 
maar eens lang uit!  

Zondag 16 april: geen vergadering 

Pfffff slecht nieuws… we zullen elkaar jammer genoeg 
nog een keertje moeten missen. Het is namelijk weer 

geen vergadering. 🙁 Maar niet getreurd! We zien 
jullie graag snel weer terug om alleen maar meer 

avonturen samen te beleven! 
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YO-HO-HO SLOEBERS! 
Onze reis zit er helaas 
alweer op 😣 We hebben 
samen veel gekke, 
spannende en mega 
coole avonturen 
beleefd. We bouwden 
onze eigen Piece Of Ship, gingen 
op zoek naar verloren vissen en 
schatten en wonnen de grote 
zeeslag! Jullie zijn allemaal alvast 
geslaagd als stoere piraten. Wij 
hebben wel even genoeg water 
gezien, misschien is jullie leiding 
toch een beetje zeeziek? Wij nemen 
een weekje rust, maar niet getreurd 
want we zijn er snel weer terug! 

Groetjes, jullie (zeezieke) leiding 
Isalie, Caspar, Brigje 
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Piepjongknapen 
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Jongknapen 
 

Jow JKN! Dit trimester gaan we op een 
overzees avontuur. We pakken allemaal 
samen de boot en varen naar een 
onbewoond eiland, waar volgens een 
kaart, een schat verborgen ligt. Alles 
verliep heel vlotjes en iedereen stond te 
popelen om vol enthousiasme het eiland 
te verkennen. Maar oei! Nog een kleine 
kilometer van het eiland verwijderd, 
krijgen we bezoek van de Kraken. Hij 
vernielt heel het schip, maar gelukkig 
vielen er geen gewonden of doden. Dit 
blijft natuurlijk wel een immens 
probleem. Hoe gaan we nu ooit van het 
eiland geraken? Vele handen maken licht 
werk, kom dus allemaal zeker af!   
Groetjes 
jullie 
fantastische 
leiding. 
Bob, Lief, 
Douwe 
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15 Januari: op verkenning op het eiland 
Ziezo, we zijn gestrand op het eiland. 
Benieuwd of het weldegelijk een onbewoond 
eiland is, wat hier 
allemaal te beleven valt 
en hoe we hier ooit 
weer weg geraken? 
Kom dan zeker af! 
Vandaag gaan we op 
verkenning om meer te 
weten te komen! 
 
 

22 Januari: test vlot maken; aka openlucht 
Vandaag testen we hoeveel jullie nog hebben 

onthouden van de vorige openluchtvergadering. 
Deze kennis zal zeker van pas komen, want we 
maken een testvlot om te kijken of we op deze 

manier zouden kunnen weggeraken van het 
eiland. Wie nog niet kan sjorren komt vandaag 

maar beter af zodat we jullie helpen totdat 
iedereen een pro-sjorrer is en een stevige 

constructie kan maken! 
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29 Januari: gepakt door kannibalen  
Wat is er gebeurd? Het enige wat wij ons 

kunnen herinneren is dat we gisterenavond 
vroeg zijn gaan slapen omdat we zo moe waren 
en nu worden wij hier wakker in een kooi? Wie 

is dat? Wat eet hij? Is dat een stuk 
mensenvlees? HELP!!! Oh, maar wacht eens, 

die kannibalen hebben waarschijnlijk nog nooit 
de ultieme kracht van 
de jongknapen gezien 
😈 Laten we tonen 

wie hier de baas is!  
 
 
 

 
5 Februari: wraak op kannibalen 
Als je dacht dat we na vorige week hier zomaar 
op het eiland terug vrij zouden rondlopen 
zonder die smeerlappen een lesje te leren, dan 
heb je het fout. Er valt niet met ons te sollen en 
we zijn uit op wraak! Kom er achter wat ons 
listige plan is deze vergadering om hen terug te 
pakken. De spanning is alvast te snijden! 
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12 Februari: Valentijn 

vergadering <3 
Voelen jullie het ook? De 

liefde hangt in de lucht! 
Haal jullie beste pick-

uplines, en zwoelste 
blikken dus maar al 

boven want Valentijn 
komt eraan, en misschien 

zal Cupido ook op de ksa eens langskomen. We 
hopen jullie alvast massaal aanwezig te zien 

zondag! 
 
19 Februari: geen vergadering 
Vandaag is het tijd om even te bekomen van de 
kannibalen en onze andere wilde avonturen op 
het eiland. Terwijl jullie thuis chillen, is de 
leiding dit weekend druk bezig met 
voorbereidingen voor het ongelooflijke en 
geweldige groot kamp. We kijken er al naar uit 
jullie volgende week weer allemaal te zien! 
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26 Februari: Overleven op het eiland 
Na het stevige gevecht met de kannibalen 
moeten we wel nog zien te overleven op het 
eiland. In het midden van een wilde jungle met 
gevaarlijke jagers is het namelijk niet al te 
veilig. We zullen dus 
goed ons best 
moeten doen, dus 
met hoe meer we 
zijn hoe meer kans 
we hebben op 
overleven. Kom 
zeker een handje 
helpen en we zullen 
zien wie het langst 
overleeft! 
 

5 Maart: stelen bij de kannibalen 
Nu dat zowat alle problemen opgelost zijn 

kunnen we in principe terug naar huis 
vertrekken. Maar niet iedereen is het daar mee 

eens. We kiezen ervoor om ons originele doel te 
vervullen: de schat op het eiland vinden, 

veroveren en mee naar huis te nemen! Maak 
jullie dus maar klaar om een avontuurlijke 

zoektocht te beleven, want wie weet moeten we 
nog vechten om de schat te bemachtigen. 😱 
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12 Maart: voedsel verzamelen; aka ruiltocht 

Met de schatkisten in onze handen zijn we weer 
klaar om te vertrekken. Maar het zal een lange 

overzeese reis worden. We moeten dus zeker 
genoeg voedsel op het schip hebben om dit te 
halen. Doe dus alvast je stevige stapschoenen 

aan want we gaan op ruiltocht! Hopelijk komen 
we terug met veel lekkers.   

 
 

19 Maart: geen vergadering 
Dit weekend vindt ons jaarlijks 
spaghettiweekend weer plaats op 18 en 19 
maart. Iedereen is 
zeker welkom om van 
de overheerlijke 
spaghetti te komen 
proeven, aarzel dus 
niet om al je vrienden 
en familie uit te 
nodigen en smullen 
maar! Meer info komt 
later nog op Gimme. 
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26 Maart: ontsnappen van het eiland 
Ondertussen hebben we alles op het eiland wel 
al gezien, we hebben de schat te pakken en we 
zijn voldoende getraind om terug te varen met 
ons nieuwe schip, dus vandaag is het eindelijk 
zover, we geraken van 
het eiland! We 
bundelen al onze 
krachten en 
ervaringen die we hier 
hebben opgedaan 
om  terug te 
vertrekken naar het 
verre Melle. Deze 
boot wil je zeker niet 
missen! 
 

ZA 1 April: Pretpark 
Het tweede semester mooi afsluiten doen we 

steeds met een daguitstap, we gaan naar… een 
pretpark! Waar we precies naar toe gaan is nog 

een verrassing, dus hou zeker gimme in de 
gaten voor meer info en inschrijvingen. We 

kijken er alvast naar uit, tot dan :) 
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9 April: geen vergadering 
Jammer genoeg geen vergadering… maar wel 
vakantie! Doe allemaal maar goed jullie best 
om zoveel mogelijk eitjes te 
vinden die de paashaas zo 
goed heeft verstopt. Ook 
jullie leiding gaat druk bezig 
zijn met eitjes op te 
smikkelen maar dat doen we 
wel al denkend aan jullie! 
Hopelijk is de volgende 
vergadering daar snel. Tot 
dan! 
 

16 April: geen vergadering  
We weten het kleintjes, jullie missen jullie 

geweldige leiding en de leukste momenten op 
zondag… Jullie mogen altijd cadeautjes of 

liefdesbrieven voor de leiding opsturen! Of 
genieten van de vakantie natuurlijk en jullie 

voorbereiden op het derde trimester 😉 
See you soon! 
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Ziezo we staan weer met beide 
voeten op het vaste land. Veel tijd 

om na te genieten van dit avontuur is 
er niet, want volgende week zijn we 
er weer met het begin van een nieuw 
trimester en dan hoeven jullie elkaar, 

de KSA en jullie super mega coole 
leiding, niet langer te missen. We 
kijken er alvast naar uit om jullie 
weer vol nieuw enthousiasme, de 

aller tofste zondagen van het jaar te 
bezorgen! Tot volgende week :) 

 
Xoxo jullie allerliefste leiding; 

Douwe, Bob, Lief 
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Knapen 
 
De wereld is veranderd…🌍🌎🌏🌐🗺🧭 
Je kunt het voelen in het water en de aarde. Je kunt het 
ruiken in de lucht. Alles wat ooit was, is verloren… Blind 
zijn zij die nog leven en het niet zien… 
 
🎶*mysterieuze muziek* 🎶 
 
 
Het begon allemaal lang geleden… Het moment waarop 
de knapen onder de vleugels kwamen van de 3 beste 
film/serie makers van het land! Het viel de Steven 
Spielberg van de KSA AKA Jonathan op dat jullie echte 
spilfiguren zijn! Elk met hun eigen karakter trek en een 
echte hechte groep! Daarnaast is onze J.K. Rowling AKA 
Deirdre erg onder de indruk van jullie verhaal tot nu toe 
en kan ze niet wachten op een vervolg! Tot slot wisten 
jullie ook de Quentin Tarantino van KSA AKA Renzo te 
overtuigen met jullie acteerskills die jullie hebben 
getoond op het oh zo leuke weekend, waar jullie er 
duidelijk geen probleem mee hadden om eens als het 
ander geslacht door het leven te gaan!  
 
Zijn jullie ook benieuwd naar wat dit allemaal zal 
leiden?! Is dit de weg naar 
succes?! 
🔊Leiding🗣:"Hollywood! 
Here we come!"🇺🇸🎬📸 
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Zondag 15 januari:  
Eindelijk! Yes! 🥳 "Tis zover! Zijde gereed!?" We are 

back🧡💙! De leiding staat klaar om jullie terug te 
verwelkomen 👋, maar er is geen tijd om bij te praten. 

We vliegen er direct in! Maar vooraleer we de vlieger ✈ 
naar Hollywood nemen, moet er nog heel wat gebeuren! 

📇 
 
Zondag 22 januari:  
Voila!  
De eerste stappen naar het succes zijn gezet! We 
kunnen beginnen opnemen, uitzenden, bekend worden, 
geld verdienen, rijk worden, naar Hollywood gaan, een 
glijbaan kopen van je slaapkamer naar de koelkast (want 
wees eerlijk wie wilt dat nu niet?!). 
💢⛔ Error! Foutmelding! Probleem?!?! Euh?! 
POTJANDORIE! Te vroeg gejuicht! We hebben helemaal 
geen geld voor de opnames! "Tjah jammer dan geen 
serie en weg met al onze dromen…" 
Elaba! Zo doen we dat niet op KSA🧡💙 eh! We geven 
niet op! Vind samen met het beste triumviraat, (jullie 
top leiding! Deuh!), een oplossing om snel aan geld te 
geraken! 
🪙💰
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Zondag 29 januari:  
Het is zover! Het moment van de waarheid🗓📌! De 
spanning hangt al in de lucht! 🥁🥁 
🎞✨DE TRAILER KOMT ERAAN!!!✨ 🎞 
Spanning, mysterie, interessante personages en een 
fantastische locatie, de 
trailer van KNAPEN! heeft 
het allemaal! Het beloofd 
een echt avontuur te 
worden! Neem wat 
popcorn bij de hand en 
hou je vast voor de beste 
trailer die ooit gaat zien! 
📽 
 

 
 

Zondag 5 februari 14:00: Aflevering 1 - Een nieuw 
begin📀  

NIEUW! Vanaf vandaag Een gloednieuwe soap uit eigen 
huis: KNAPEN! Volg de avonturen van deze toffe bende 

vol jeugdigheid en puberaal gedrag en ontdek wat er 
speelt in het leven van een 12-13 jarige en hoe ze 

omgaan met de uitdagingen die ze elke week opnieuw 
te wachten staan. Iedere zondag om 14:00 op KSAtv!  

In aflevering 1 Een nieuw begin zie je hoe de knapen 
opgeschrikt worden door het bezoek van 2 oude 

bekenden… 
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Zondag 12 februari 14:00: Aflevering 2 - Prille 
liefde💿  

In aflevering 2 Prille liefde begint de vonk over te slaan 
tussen Dag en Mathijs. Het is zonneklaar en 

ondubbelzinnig dat er al langer iets speelt tussen die 2… 
Nu Valentijnsdag om de hoek ligt zal duidelijk worden 

of een van hen het aandurft om de eerste stap te nemen. 
Ontdek meer in de superspannende aflevering van 

volgende week… 
 
Zondag 19 februari ..:.. : Geen 
vergadering

 
Haha mopje! Helaas pindakaas en jammer leerdammer, 
deze week is er helemaal geen nieuwe aflevering. Daar 
hadden we jullie goed liggen he! Soms is er iets dat 
SUPERBELANGRIJK is en in de plaats van onze GIGA-
spannende soap uitgezonden moet worden. Vandaag is 
dat namelijk de horrorfilm KSA Melle en het geheime 
weekend. Ja euhm meer kunnen we niet verklappen 
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hihi. Allez dan, zodat jullie zouden stoppen met zagen. 
*ZUCHT* We zullen het samenvatten in 1 woord: 
wegaanopleidingsweekendenomhetongelofelijkfantastis
chkampvandezezomervoorbereiden.Maar meer kunnen 
we echt niet zeggen hoor, anders worden Grompi en 
Beertje Brom weodend. 
 

 
 
 

Zondag 26 februari 14:00: Aflevering 3 - Inbraak
💿  

In de 3de aflevering Inbraak heeft de beruchte 
dievenbende die al maandenlang de KSA teistert voor de 

103de keer ingebroken. De knapen zijn met 
verstomming geslagen wanneer ze opnieuw een 

graffitiboodschap op de muur aantreffen en smeden 
een meesterplan om de dieven voor eens en voor altijd 

een hak te zetten. 
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Zondag 5 maart 14:00: 
Aflevering 4 - 
Spelenderwijs💿  
In de aflevering van vandaag 
zie je hoe de knapen een 
fantastisch spel spelen dat 
door het geweldige trio dat ze 
hun leiding mogen noemen in 
elkaar is gestoken. Amusement 
verzekerd of liggen er toch 
kapers op de kust? Het belooft 
een superleuke aflevering te 
worden… 
 
 

Zondag 12 maart 14:00: Aflevering 5 - Te bed of niet 
te bed💿  

Aflevering 5 Te bed of niet te bed brengt alweer een super 
moeilijke uitdaging met zich mee. De knapen worden 

getest of ze zichzelf wel van een slaapplek kunnen 
voorzien dit kamp. Hopelijk doen ze vandaag beter want 

als we het verleden in rekening nemen, staan ze toch 
voor een enorme klus… 

 
 
Weekend van 17-19 maart ..:.. : Geen vergadering 
(spaghettiweekend) 
Vandaag is er helaas geen aflevering. Jeroen Meus en 
SOS Piet palmen namelijk het hele weekend het 
zendschema van menig televisiestation in om een heuse 
spaghettimarathon te houden en kilo’s spaghetti te 
maken! Jullie worden allemaal verwacht om spaghetti te 
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komen eten want anders zouden deze 2 wereldkoks wel 
eens heel kwaad kunnen worden en dat zou het einde 
van ons vaste uitzenduur kunnen betekenen!😱😰 
 

 
 
Zondag 26 maart 10:00-13:00 en 14:00-17:00: 
Aflevering 6 - Stad en land aflopen💿  
In deze aflevering zie je hoe de knapen opnieuw de 
straten op gaan om geld in te zamelen aan de hand van 
een verkoop. Deze keer om een leuke activiteit op kamp 
te kunnen bekostigen. (Jullie worden allemaal verwacht 
van 10u tot 13u en van 14u tot 17u. Je kan een 
lunchpakket meenemen om ‘s middags samen te eten. 
Je kan ook thuis eten maar zorg dan dat je zeker op tijd 
terug bent. 😉) 
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Zondag 2 april ??:?? : Aflevering 7 
SEIZOENSFINALE - Uitstap💿  
Het is tijd voor de spannendste seizoensfinale in het 
Vlaemsche soapland! De apotheose van deze kraker van 
een serie beloofd er een uit de duizend te worden want 
de knapen gaan namelijk vandaag naar een nog niet 
nader genoemde plek vol plezier… (Meer info over de 
uitstap, het uur en het afspreekpunt volgt nog via 
Gimme) 
 

Zondag 9 april ..:.. : Geen vergadering 
Wauw! Wat een serie was dat zeg! Alle trouwe kijkers 

van KSAtv zijn uitermate enthousiast en we hebben 
intussen al meerdere aanbiedingen uit het buitenland 

gekregen om ons programma te kopen! (Voorlopig 
eigenlijk alleen van een landelijke TV-zender uit 

Moldavië met ongeveer een 50-tal dagelijkse kijkers 
maar ik ben er zeker van dat KNAPEN! ook daar een 

gigantisch succes wordt!) Schuif jullie voetjes vandaag 
maar lekker onder tafel en laat je maar verwennen als 

een echte internationale filmster! 
 
Zondag 16 april ..:.. : Geen vergadering 
Ja hoor, we zijn binnen! Ik kreeg vandaag verschillende 
telefoontjes van Play4, VTM, Vitaya, Dobbit TV… Het 
buitenlandse succes is ook hen niet onopgemerkt 
gebleven en ze willen allemaal de rechten van onze 
serie kopen! En meer nog: ze zijn helemaal wild van een 
tweede seizoen en willen het zelfs volledig financieren! 
Vandaag mogen jullie opnieuw thuis blijven, wij zullen 
wel gaan onderhandelen. 😉 
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Het kijkcijferkanon dat onze 
prachtige serie was, komt 

jammer genoeg ten einde en 
zo ook dit superleuke 

trimester. Geniet van jullie 
welverdiende paasvakantie en 
we zien jullie erna wel terug 
voor het laatste trimester dat 
de eindsprint zal vormen voor 

de absolute climax waar we 
allen zo ongelofelijk hard naar 

uitkijken: KAMP🤩🤩 
BYE BYE KOEIENVLAAI 

 
x JRD 
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Jonghernieuwers 
 

Dag, dag, dag, dag, daaaaaaaaaag! 

Het nieuwe jaar staat voor de deur en we zijn 

dolenthousiast om er weer in te vliegen! 

We hopen hetzelfde van jullie en willen jullie wekelijks 

terugzien op de vergaderingen! 

We hebben jullie alleszins enorm gemist tijdens de vakantie. 

We willen er ook dit jaar een top jaar van maken maar 

veel anders kan dat ook niet met ons als leiding! ;) 

 

Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij! 

PS: jullie zijn echte varkens! 

Tot dan! 

Thomas, Milan en Oscar 
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15/1: Bolletjesvergadering  

Zoals iedereen wel weet, zijn jullie vet 
tot wel moddervet echte bolletjes! 

Zeker na zo een smulvakantie als deze! 
Volgens ons kunnen jullie dus toch wel 

wat sport gebruiken, Haal die 
sportkleren vanonder het stof, zeg 
vaarwel tegen de oudertjes en kom 

allen naar onze bolletjesvergadering. 

 

22/1: Surprise  

Dit weekend is het nog een verrassing wat jullie gaan doen,  

vandaar de naam. Niet teveel vragen stellen en gewoon komen. 

Kaasballen, stierenkop, godsdienst is de shit, coco flanel, 21 
savage, Bob Marley, Oscar is te groot voor deze wereld, gouden 
kabouter met middelvinger. 
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29/1: Mheshiiiiii de ghijt  

Messi is onze favoriete voetballer. Hij is gewoon de 🐐 

De foto’s voor zich spreken. 
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5/2: Beestenvergadering  

~Woef, Miauw, blub~ 

Wijze woorden van de huisdieren van de leiding.  

Hopelijk zijn jullie niet vergeten dat jullie ook nog een stel wilde 
beesten hebben van ons. We hebben het natuurlijk over onze goede 
vriendjes van op weekend. Breng jullie dier van weekend zeker mee 
naar deze vergadering. (Zorg dat je zijn/haar naam ook nog weet) 

 

12/2: Terreinspelletjes deluxe  

Vandaag spelen we terreinspelen op een extreme manier. Neem 
kleren mee waarvan het niet erg is als ze kapot zouden gaan. Een 

harnas biedt uitstekende bescherming tegen de zon op warme 
dagen. Ze had de gewoonte om met limonade te douchen. 
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19/2: No meeting 

Helaas pindakaas, jullie leiding is druk in de weer met de 
voorbereidingen van 

het aankomende 
buitenlands kamp. 
Sorry jongens, 
geen vergadering 
vandaag 

 

 

26/2: Pannekoekenverkoop  

Hoi piepeloi, het is weer eens tijd om geld in te 
zamelen voor ons o zo leuk buitenlands kamp! 

Dit doen we deze keer door van vrijdag en 
zaterdag pannenkoeken te bakken en deze dan 
zondag te verkopen. Allen komen is de 
boodschap. 

Verdere info volgt via GIMME 
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5/3: Changer  

Vandaag gaan we eens zot doen. We wisselen eens van rol. Nee 
geen toiletrol (deze grap is van heel hoog nieveau dus voel je niet 

slecht als je hem niet grappig vindt). Nu mogen jullie eens de leiding 
spelen. We zullen nog wat meer info geven voor de vergadering. 

 

12/3: Openlucht   

Natuurlijk is er ook elk 
trimester een 
openluchtvergadering 
waar we niet omheen 
kunnen. Misschien dat 
het dit keer niet zo een 
ordinaire versie wordt. Come and find out om 14u op het terrein.  
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18-19/3: Spaghettiweekend  

Hier is het dan. Het langverwachte 
spaghettiweekend!! Jullie zijn welkom op 

zaterdagavond en zondagmiddag in de lokalen 
van SFI voor ons jaarlijks spaghettiweekend. 

Dit is een avond of middag vol plezier en 
heerlijk eten! Neem al jullie vrienden en famillie 

mee voor een prachtig diner en eet jullie buikjes 
maar goed vol. 

Verdere info en inschrijvingen volgen via GIMME 

 

26/3: Vijfentwintigmaartvergadering  

EINDELIJK! De beste dag van het jaar. Vijfentwintigmaart. Elk 
jaar tellen we af naar deze feestdag. Natuurlijk weten jullie wat we 
vieren vandaag. Vergeet dus zeker niet ‘dat’ mee te nemen of 
anders kunnen we de dag niet vieren zoals bedoeld is. 
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1/4: Uitstap  

Hoorde ik daar pretpark? JAAAAAA! Het is tijd om er samen op uit 
te gaan en een dag te beleven die we nooit meer vergeten. Welk park 
dit jaar zal zijn, zal nog even geheim 
blijven. Maar als jullie Oscar willen 
horen gillen als een meisje moet je 
zeker meegaan!!Kom zeker af! 

Verdere info volgt via GIMME 

 

11/4 - 14/4: JOEPIE 
30  

Eindelijk is het dan 
zover: JOEPIE! 

De vierdaagse waar 
sommigen heel hard, en 
anderen absoluut niet, naar uitkijken. Maak jullie trekrugzak  

maar gereed en zoek jullie beste schoenen. We zullen er samen 
voor zorgen dat dit een onvergetelijk avontuur wordt. Hopelijk zijn 
jullie er klaar voor en moge de goden onze voeten bijstaan.  
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16/4 Geen vergadering  

Oh neen toch, jammere zaak. Geen vergadering vandaag. Dat is 
misschien maar best ook voor jullie voetjes want die kunnen nu 
waarschijnlijk wel wat rust gebruiken. Volgende week zien we jullie 
terug. Houdoe 

 

 

Het is weer zover, het is weer advent… 

Of wacht nee dat was voger trimester.  

Pffff de tijd gaat toch zo snel. 

Ik had niet eens door dat we alweer een trimester achter de rug 
hadden.  

Het is gewoon zo tof geweest de afgelopen weken. Dat was wel 
te verwachten met zulke toffe leiding..  

En mss een beetje door de leden die af en toe eens luisteren. 

Veel hebben we niet meer te zeggen eigenlijk buiten nog te genieten 
van de enkele dagen vakantie en alvast te beginnen uitkijken naar 
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buitenlands kamp, want voor je het weet zijn we al op reis. 
Natuurlijk kan dat enkel na we goed ingezameld hebben… 

Tot binnekort!!! 

Groetjes 

Milianus, Thomats, Oshcar  

a.k.a. jullie favoriete leidingsploeg ooit 
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+16’ers 
 

Kijk ne keer in jullie brievenbus ;-)   
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Contactgegevens leiding 
SLOEBERS 
Brigje Provost (Banhoofd)                0492/06.37.17 
Caspar Adriaensens (bondsleiding)               0486/98.11.35 
Isalie Watté                  0477/05.72.30 

PIEPJONGKNAPEN 
Sebastiaan van den Boogert (Banhoofd)              0483/00.83.77 
Ellen Deleu                  0468/46.81.42 
Ytan Willemyns                  0473/20.24.83 
Xander Blansaer                 0491/75.77.88 

JONGKNAPEN 
Lief de Rijke (Banhoofd)                0468/46.61.01 
Bob De Rijcke                  0472/65.43.52 
Douwe Demetter                 0456/13.96.18 

KNAPEN 
Renzo Vercruyssen (Banhoofd)                0468/34.76.45 
Deirdre Diaine                   0470/63.31.96 
Jonathan De Visscher                              0476/36.37.98 

JONGHERNIEUWERS 
Milan Demetter (Banhoofd)                0494/27.72.28 
Thomas Dejaeghere (BLIO).                           0475/64.66.24 
Oscar van den Boogert                 0485/76.65.74 

+16’ers 
Felix Dewagtere (Banhoofd)                            0477/38.94.14 
Jaro Demetter (Bondsleiding)                0487/86.08.80 
 

 


