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Uit de mond van de  

Bondsleiding 
Opperbeste leden, ouders en sympathisanten! 

We zijn alweer razendsnel aanbeland bij het laatste KSA-

trimester van dit werkjaar! Maar zeker niet getreurd, want 

we kijken terug op een superwijs jaar! Vrolijke gezichten in 

blauwgekleurde hemden, meer hebben wij niet nodig om 

ons te amuseren!  

In februari ging de leiding op leidingsweekend in de Panne 

en werd er reeds volop gewerkt aan het zomerkamp! Het 

thema is beslist, maar nog uiterst geheim voor jullie! Dat de 

tofste 10 dagen van het jaar ditmaal in Viroinval 

plaatsvinden, is wel al bekend! Inschrijven dus voor wie 

zeker is! Wie nog twijfelt, kan misschien door de leiding 

overhaald worden bij het huisbezoek. 

Maar laten we niet vooruit lopen op de zaken en kort een 

kijkje nemen wat er dit trimester nog voor jullie op het 

programma staat!  

- Van 11 tot 14 april gaan onze Jonghernieuwers op 

Joepie! Op deze uitdagende tocht stappen ze samen 

met alle KSA’s van Vlaanderen 4 dagen lang 100 

kilometer naar een onbekende stad X. We wensen ze 
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alvast veel succes toe en zijn benieuwd naar hun 

avonturen!  

 

- Van 28 tot 30 april gaan de knapen op Gamel! Een 

avonturenweekend waarbij ze samen met andere 

Oost-Vlaamse KSA’s het beste van zichzelf geven! 

 

- We sluiten het werkjaar af op 25 juni met onze 

jaarlijkse uitstap naar de zee! Wees er zeker bij op 

deze fantastische dag vol zee, zwembad, zon en zand! 

Wij zijn vastbesloten ons dit trimester keihard te amuseren 

en stiekem kijken we al reikhalzend uit naar het kamp! Jullie 

toch ook?  

Stevige KSA-groet,  

Evelien en Margot 
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In de kijker 

Joepie 27  Jonghernieuwers  
 

Om de twee jaar wordt deze vierdaagse staptocht 

op zoek naar stad X georganiseerd voor de 14-16 

jarige KSA’ers uit het hele Vlaamse land. Beladen 

met potten en gamellen, slaapzakken, matjes en 

rugzakken stappen we ons de blaren op de 

voeten. We vertrekken met de trein naar een 

onbekende bestemming en vanaf daar ga je te 

voet verder. Aan de hand van tochttechnieken, spelletjes,… kom je telkens 

een stapje dichter bij de eindbestemming. Daar wacht een slotspektakel 

samen met de andere 3000 deelnemers. Over de eindmeet komen is echt 

KICKEN! 

 

Joepie is zoveel meer dan gewoon wandelen naar een onbekende Stad X. 

Joepie is eigenlijk een beetje hemel en hel op aarde en tijdens deze 

vierdaagse word je ook constant tussen beide heen en weer geslingerd: 

geheimschriften ontcijferen tot je er horendol van wordt; in de modder 

ploeteren tot je erbij neervalt; die rugzak vervloeken tot op de maan… 

Maar laat ons evenmin die heerlijke verwenbeurten in de slaapdorpen 

vergeten, de paaseitjes als ontbijt van onze nieuwe “mama”, het niet meer 

bijkomen van de zoveelste lachbui, het zonnetje op je smoel, de prachtige 

uitzichten en die welverdiende voldoening eens je in stad X bent 

aangekomen… 

Sjo’ers, Simmers en Jonghernieuwers, TOT OP JOEPIE 27! 

Wij wensen onze oudste leden veel succes en duimen alvast voor een 

blaarvrije tocht! 

Zin in meer info: www.joepie27.be 

http://www.joepie27.be/
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Gamel 

Gamel is een tweejaarlijks avonturenweekend voor jongeren van 12 

tot 14 jaar en hun leiding. Gamel 2017 vindt naar goede gewoonte ook 

deze keer weer plaats op het militair domein van Ursel van 28 tot 30 

april!  

Tenten opzetten, tochttechnieken bestuderen, veel plezier maken, 

koken op gasvuurtjes, avontuur, spektakel en zo veel meer staat jullie 

te wachten!  

Neem gerust een kijkje op de website www.gamel.be voor meer 

informatie! Inschrijvingen en concrete informatie volgen via Gimm-e! 

 

Een dagje aan zee  
 

Naar goede gewoonte maken 
we van onze laatste 
vergadering van het werkjaar 
een uitstapje naar zee. Joepie! 
We trekken op zondag 25 juni 
met z’n allen richting 
Oostende waar we ’s morgens 
een frisse duik zullen nemen 

in het zwembad, dus vergeet zeker jullie zwemgerief niet. ‘s Middags 
eten we allemaal samen onze boterhammetjes op 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,… We gaan met de trein naar zee, dus ’s ochtends spreken wij af 
aan het station van Merelbeke. Na dit zonnige dagje kunnen jullie de 
kinderen daar ook terug komen ophalen. De prijs voor deze uitstap 
bedraagt 10 euro. Verdere praktische informatie en de inschrijvingen 
zullen zeker nog volgen via Gimm-e!  

http://www.gamel.be/
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Ouderavond  
 
Op 26 maart vond de tweede ouderavond van het jaar plaats! Het was 

supergezellig en er kwamen enkele leuke ideeën uit de bus!  

 Piepjongknaap Lou en zijn mama hadden het idee een 

ideeënbus te maken voor de KSA. Zo kunnen de leden hints 

geven aan hun leiding over bepaalde activiteiten die ze graag 

eens zouden willen doen!  

 Ouders vertelden ons dat ze de Krabbels moeilijk online kunnen 

terugvinden als ze hun boekje kwijt zijn. Aangezien delen op 

facebook niet lukt, houden we onze website up to date en kan 

je de laatste krabbels daar terugvinden!  

We willen iedereen ook graag uitnodigen voor de volgende 

oudervergadering die zal doorgaan op 7 mei na de KSA om 17u. 

Nogmaals, iedereen is van harte welkom! Zowel de mensen die slechts 

eenmalig willen langskomen, er een gezellige vooravond van willen 

maken of gewoonweg nieuwsgierig zijn! Tot dan!  

Kamp  
 
Hier hebben we lang naar uitgekeken, heeeeeeel lang, maar we komen 
dichterbij want binnenkort mag je je allerliefste leiding bij je thuis 
verwachten! De leiding zal namelijk langskomen om jullie in te 
schrijven voor het kamp  
 
Nu de infoavond achter de rug is, weten jullie allemaal waar we naar 
toe gaan: Viroinval. Op 21 juli worden jullie op ons kampterrein 
verwacht en kunnen jullie samen met jullie ouders even rondkijken, 
een laatste maal samen eten, en vervolgens 10 dagen plezier maken! 
Op 30 juli keren we jammer genoeg terug naar huis   
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Er volgt ook nog een kampboekje waar jullie alle nodige informatie in 

kunnen terugvinden. Hopelijk zien we jullie allemaal op kamp, want 

jullie weten het of weten het nu: op kamp valt per tak een uniek KSA 

Melle schildje te verdienen om jullie hemd mee aan te vullen! Die 

moet je echt hebben! 

    
 
Tips voor het kampthema 
 
Ben jij ook zo benieuwd wat de leidings als volgend kampthema in 
petto heeft? Hou je het niet uit van de zenuwen en vat je ’s nachts 
door al die nieuwsgierigheid niet de slaap? Wel dan heeft de leiding 
goed nieuws voor jou! Op het einde van elke maand zetten we 
namelijk een kleine tip i.v.m. het kampthema op onze facebookpagina. 
De slimmerds onder jullie komen hierdoor misschien wel al vroeger 
dan op kamp zelf te weten wat het spetterende nieuwe thema is!  
Voor diegenen die de eerste tip op onze facebookpagina hebben 
gemist, herhalen we het hieronder eens:  
 

“Zoek niet te ver, of toch juist wel?!.” 
 
En al iets wijzer? Of niet? Laat de moed alleszins niet zakken en hou 
onze facebookpagina in de gaten. Meer tips zijn in aantocht!  
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Buitenlands kamp  
 
Jaja, het is weer zover! De volgende generatie leiding is op komst en 
zoals de traditie het wil, gaan ze hun laatste jaar op buitenlands kamp! 
10 dagen zon, zee, strand, plezier, activiteiten en avontuur zijn 
verzekerd! De locatie houden we nog heel even geheim, maar meer 
informatie over het buitenlandse kamp volgt zeker nog via Gimm-e. En 
na de openluchtvergadering op 23 april houden we een infomoment 
voor de ouders van de Jonghernieuwers!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Buitenspeeldag  

Geen excuus om binnen te blijven op woensdag 19 april, want dan is 
het al voor de 10de keer Buitenspeeldag! Dit is een initiatief om de 
jeugd te motiveren om buiten te spelen en sporten 

Op die dag gaan de televisiezenders Nickelodeon, Nick Jr, Studio 100 
TV, Ketnet, VTMKZOOM en KADET tussen 13u en 17u op zwart. Geen 
televisie die namiddag en dus een duidelijk signaal om naar buiten te 
gaan. En je hoeft je zeker niet te vervelen want in bijna elke gemeente 
of stad is er die dag wel iets te beleven! 
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Ook wij dragen als jeugdbeweging ons steentje bij! Op woensdag 19 
april kan je zowel op onze terreinen als bij de andere Melse 
jeugdbewegingen terecht voor een namiddag vol spel en plezier! Kom 
dus zeker eens een kijkje nemen en neem gerust je vriendjes en 
vriendinnetjes mee!  

Tot dan! 

Kompas 

Kompas is het tijdschrift voor +16'ers en leiding. Een tweemaandelijks 
blad boordevol leuke artikels, toffe rubrieken en fotocollages om alle 
initiatieven nog eens opnieuw te beleven. 

Het tijdschrift wordt gemaakt door een redactieraad van vrijwilligers 
ondersteund door beroepskrachten van KSA Nationaal. Elke editie 
wordt een KSA in de kijker gezet en dit keer waren wij aan de beurt! 
We zijn toch wel trots met het resultaat en wouden het verhaal van 
KSA Melle dus graag met jullie delen. Check hievoor de volgende 
pagina! We hebben ons best gedaan om het zo leesbaar mogelijk te 
kopiëren, indien, je het toch niet zo goed kan lezen – vind je het artikel 
ook online:  https://issuu.com/ksanationaal/docs/kompas-_ovl_-jg36-
nr4-maart-april- (of tik in via google: ksa nationaal, kompas – en lees 
de recentste editie van Oost-Vlaanderen)  

Ook op de facebook ranking scoren we met 656 likes enorm goed in de 
peiling en bereikten we een derde plaats! Niet slecht voor het kleine 
KSA Melle. Bij deze willen we jullie graag bedanken voor jullie steun! 
Dikke merci! 

 

https://issuu.com/ksanationaal/docs/kompas-_ovl_-jg36-nr4-maart-april-
https://issuu.com/ksanationaal/docs/kompas-_ovl_-jg36-nr4-maart-april-


11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sorry dat de groepsfoto er niet helemaal op staat, maar zo konden we 
de tekstjes nog iets groter kopiëren   
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GEZOCHT 
 

LEIDING 
 
Zoals jullie waarschijnlijk al hebben horen 

waaien, zijn wij op zoek naar een aantal 

enthousiaste jongeren om onze 

leidingsploeg te versterken! Ken je 

gemotiveerde 16+’ers die zin hebben zich 

te engageren voor onze KSA? Maak hen 

dan zeker warm om ons te contacteren 

of breng ons op de hoogte!   

 

Gemotiveerde helpers bij camion in- en uitladen 
 
Heb je zin om de handen uit te mouwen te steken en ons een beetje te 

helpen bij het laden en lossen van de camion voor het kamp? Kom dan 

zeker langs op donderdagavond 13 juli (vanaf 18u) om de sjorbalken 

in te laden.  

Ook op maandag 31 juli  (vanaf 9u) zijn we op 

zoek naar mensen die willen helpen bij het 

uitladen van de camion.  De leiding is dan 

namelijk al heel wat krachten verloren! Er zijn 

zowel zware als lichte werkjes dus iedereen is 

zeker welkom! ’s Avonds zijn alle helpers 

uitgenodigd om lekkere spaghetti te komen 

eten! Interesse? Aarzel niet en conctacteer de 

bondsleiding! (GSM-nummers achteraan in dit boekje)   
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Terugblik 
 
leidingsweekendWeekend 
 
Tekstje Hanne  
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KSA  ONLINE 
Website  
  

  
  
Alle info over KSA Melle staat uiteraard ook online. Je vindt alle info 
omtrent onze werking, maar ook de laatste nieuwtjes en recentste 
foto’s op de enige echte site van KSA Melle: www.ksamelle.be  
 

Facebook  
  
Alle foto’s, filmpjes en andere interessante updates kan je ook vinden 
op onze Facebook‐pagina. Surf naar www.facebook.be/ksamelle en 
word een vriend van KSA Melle  
 

Gimm-e  
 
De nieuwsbrieven verschijnen zoals vorig jaar op Gimm-e 
(www.gimme.eu). Indien u nog niet geregistreerd bent, vraag gerust 
uitleg aan de leiding 
 
 
 
 
 

http://www.ksamelle.be/
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Een beetje reclame 
 
Colisse & Co 
 
Ook in deze Krabbels maken we opnieuw reclame voor onze bevriende 
Melse toneelvereniging Colisse & Co! Eind april spelen ze namelijk hun 
4e productie van het seizoen en dit is een klassieker van formaat: 
ROMEO & JULIA! Wees gerust, het verhaal is in een min of meer 
moderner jasje gestoken en wordt o.a. opgefleurd met live muziek! 
Voor degenen die het verhaal van deze klassieker niet kennen, een 
korte samenvatting:  
 
“Romeo Montague en Julia Capulet ontmoeten elkaar op een feestje en het is 
liefde op het eerste gezicht. Ze kunnen hun liefde niet openbaar maken want 
hun families zijn al eeuwen vijanden van elkaar. Ze trouwen wel in het 
geheim. Wanneer Romeo´s beste vriend vermoord wordt in een gevecht 
tussen de Capulets en de Montaques, wil Romeo wraak nemen. Daarom 
vermoordt hij de neef van Juliet Tybalt. Vanwege deze actie wordt hij 
verbannen uit de stad. Als Julia’s ouders willen dat ze gaat trouwen met Paris, 
bedenkt Julia samen met priester Laurance een list...”  
 

INFO 
 

- Data: 21,22,28,29 april + 5 en 6 mei 2017 om 20u15 
- Locatie: Zaal Gildenhuis, Merelbekestraat 99 – 9090 Melle 
- Reserveren: www.colisse.be 
- Regie: Bert Van Helleputte  
- Cast: Annelies Vander Putten, Giel Vandierendonk, Sam 

Vandierendonck, Niels Thienpondt, Sven De Weder en Lise 
Verheyen.  

 
 

http://www.colisse.be/
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Programma 
 
Sloebers 
 
Lieve lieve sloebies, 
 
Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het laatste 
semester is al aangebroken… (De leiding moet 
stiekem zelf ook een traantje wegpinken). Met 
andere woorden: het is tijd om nog een 
laatste keer zot te doen! Gelukkig kunnen 
jullie steeds op KSA-Melle terecht waar jullie al 
jullie enthousiasme en gekheid de vrije loop kunnen laten. 
Hopelijk hebben jullie niet al te veel paaseitjes gegeten deze 
vakantie want we hebben alweer super leuke activiteiten 
voorbereid voor jullie, met meer uitdaging, meer actie, nóg 
meer plezier en hopelijk heel veel sloebers. Wees dus maar 
voorbereid om elke zondag omvergeblazen te worden door wat 
jullie fantastische leiding in petto heeft voor jullie! Het belooft 
dus weer een mooie tijd te worden op de KSA! We hopen dat al 
onze liefste sloebers erbij kunnen zijn, met uiteraard een 
piekfijn uniform! 
 
Veel groetjes en knuffels! 
 
De coolste leiding, 
Sarah en Isar 
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Zondag 23 april: zoo-vergadering 
Vandaag heeft jullie lieve leiding KSA 
omgebouwd tot een zoo. Tijgers, olifanten, 
flamingo’s, we hebben ze allemaal! Maar we 
hebben enkele probleempjes met hen te 
verzorgen aangezien er zoveel dieren zijn... 
Gelukkig kunnen we zoals elke zondag rekenen 

op de hulp van onze trouwe sloebers! Hopelijk zijn jullie niet bang van een 
kleine kat (of tijger) want Zoo-Melle heeft jullie hulp nodig! 
 
 
Zondag 30 april: aliens-vergadering 
Het is gebeurd! NASA heeft aliens ontdekt! Het is overal op het nieuws en 
het wordt zelfs nog beter! Ze komen deze zondag voor het eerst op aarde, 
en wat een toeval: ze gaan landen op de KSA! NASA heeft de hulp nodig 
van echte experts en daarom zijn jullie uitgenodigd om als eerste te gaan 
spreken met deze aliens! Wees dus voorbereid op alles, want alles is 
mogelijk! Dat wordt spanneeend! 
 
 
Zondag 7 mei: spionnen-vergadering 
(Deze boodschap is alleen voor sloebers 
bedoeld. Als je geen sloeber bent, kijk dan naar 
ergens anders.)  
Dag sloebers, we hebben dringend jullie hulp 
nodig. Weten jullie nog die super geheime 
organisatie die we een paar maanden geleden 
oprichtten? Wel, de hele wereld heeft ons 
vandaag nodig: we hebben namelijk informatie 
ontvangen die enorm belangrijk is! We kunnen 
het natuurlijk nu niet vertellen, want we kunnen afgeluisterd worden… 
Maar jullie worden allemaal deze namiddag verwacht op de KSA om de 
wereld te redden! 
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Zondag 14 mei: Openlucht 
Vandaag duiken we opnieuw het openlucht-leven in als echte KSA’ers en 
leren we jullie nieuwe tips en tricks! Kom naar KSA en ontdek wat we 
voor jullie deze keer in petto hebben! Dit zou misschien nog wel van pas 
kunnen komen op kamp! Allemaal komen is de boodschap! 
 
Zondag 21 mei: Superhelden 

 
 
Spiderman, Superman, Batman, 
Mega Toby en Mega Mindy, Rox.. 
Jullie kennen zeker en vast deze 
superhelden! Vandaag worden we 
zelf ook voor 1 dagje superhelden! 
Waarom en welke superhelden we 
zullen zijn, moeten jullie zelf 

komen ontdekken op KSA! Zeker komen, want de leiding heeft jullie 
nodig! 
 
Zondag 28 mei: Piraten 
De piraten, meesters van de zeven zeeën, wereldwijd gevreesd en niemand 
kan hun stoppen! Zijn jullie dapper genoeg om met ons mee te gaan op 
één van hun spannende avonturen? We zijn namelijk van plan om een heel 
grote reis te maken op zoek naar de allergrootste schat die er bestaat, maar 
we kunnen nog niet verklappen naar waar! Alleen samen kunnen we slagen 
in deze missie! Allemaal komen is dus de boodschap! 
 
4, 11 en 18 juni: Geen vergadering 
Sorry liefste Sloebers, jullie arme leiding heeft examens en zit met hun 
neus tussen de boeken.  
 
Zondag 25 juni: Zee 
Joepiejeee! Om het laatste trimester in stijl af te sluiten, gaan we zoals ieder 
jaar naar de zee met de trein! Neem alvast jullie lekkere boterhammetjes, 
zwemgerief, handdoek en zonnecrème mee in jullie rugzakje! Hopelijk 
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schijnt de zon en kunnen we de zee in! Meer info wordt nog meegedeeld 
via Gimme! Tot dan! 
 

Snif snif… Het allerlaatste trimester van dit jaar 
zit erop :-( Maar niet getreurd: in juli zien jullie 
ons terug als jullie meegaan op kamp! Wij hopen 
alvast dat er veel sloebers meegaan en dat we er 
samen een leuk en onvergetelijk kamp van 
kunnen maken!  
We wensen jullie een hele leuke vakantie en 
hopen jullie allemaal terug te zien volgend jaar op 
KSA! 
 
Tot snel liefste sloebers! 
 
Zoenen van Sarah en Isar 
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Piepjongknapen 
 

Hallo lieve varkentjes!!  

Het 3de trimester staat 

reeds voor de deur. 

Ook dit trimester gaan 

we weeral spetterend 

doorstaan! 

Wij hebben er alvast reuze-veel zin in! 

Dus wees niet getreurd en kom elke zondag om 

14u naar de KSA!!  

En onthoudt het goed: na dit trimester staat het 

kamp voor de deur! Is dat niet reuze fijn? 

Maak maar dat jullie er allemaal klaar voor  zijn 

want de voorbereidingen zijn al volop aan de gang! 

Meer verklappen we hier nog niet over want dat is 

nog top secret!  

Tot binnenkort! 

Jullie liefstebestecoolstemooiste leiding 

LARS & EVELIEN 
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Zondag 23 april: staptocht  

Na deze lange deugddoende vakantie is het hoog tijd om nog eens 

buiten te komen. We vliegen er meteen stevig in met een staptocht 

door Melle en omstreken. Smeer jullie kuitjes maar al in en haal 

jullie stapschoenen van onder het stof!  

Vrijdag 28 april 19u – zaterdag 29 april 10u: 

slaapfeestje  

Hunk? Slaapfeestje? Ja hoor dat lezen jullie 

goed! Wij houden een slaapfeestje! Dus 

neem jouw slaapgerief mee! Dat wil 

zeggen: slaapzak, bed(veldbed of matras), 

knuffel en toiletgerief! Wij vragen ook een kleine bijdrage  van 2 

euro voor een heerlijk ontbijtje. 

Meer info volgt nog via GIMME! Vergeet niet : jullie worden 

verwacht VRIJDAG 28 april! 

Zondag 7 mei: open lucht  

Met het kamp in het vooruitzicht kunnen we niet anders dan voor 

een laatste keer dit jaar ons uiterste best te doen om de kneepjes 

van het vak onder de knie te krijgen. We verdiepen ons nog even in 

het leggen van knopen en het maken van een gezellig kampvuur 

zodat de openlucht voor ons geen geheimen meer kent! Niet te 

missen! 
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Zondag 14 mei: moederdag  

Vandaag is het moederdag dus jullie gaan 

vandaag jullie mama’s moeten verwennen en 

wij gaan jullie daar mee helpen! Kom dus 

zeker naar KSA want jullie mama’s zullen blij 

zijn als jullie naar huis gaan met misschien wel een cadeautje! 

Zondag 21 mei: pretland 

Jaaaaa inderdaad! Jullie horen het goed, vandaag gaan we het 

vertrouwde KSA terrein verlaten en ons op verplaatsing amuseren. 

Jullie worden allemaal om 14u verwacht aan ‘Pretland’. Om 17u 

mogen jullie mama’s en papa’s jullie daar ook opnieuw komen 

halen. Voor deze supertoffe activiteit zouden we graag ook 5 

eurootjes vragen voor de inkom en een hapje en drankje.  

Adres: Wiedauwkaai 52, 9000 Gent  

PS: aarzel niet ons te contacteren wanneer jullie een probleem 

zouden hebben met het vervoer. 

Zondag 28 mei: Waterratvergadering 

Vandaag gaan we voor de laatste keer nog 

eens goed spelen met water! 

Doe dus kleren aan die nat mogen worden 

want nat worden jullie zeker, maar wie wil 

dat niet als het zo een mooi weer is 

(hopelijk). Treuzel niet en kom naar KSA!! 
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Zondag 4 juni: geen vergadering  

Helaas pindakaas, we zitten al met onze neus in de boeken. Geen 

KSA dus… 

Zondag 11 juni: geen vergadering  

Oh nee! Nog steeds geen vergadering? Inderdaad 

dat is altijd zeer jammer! Maar wij denken zeker 

aan jullie! Nog eventjes doorbijten en dan zien we 

elkaar terug!  

 

Zondag 18 juni: geen vergadering 

Het einde is in zicht, nog een weekje wachten en we trekken met 

zen allen richting de zee! Zoek jullie zwembroek en schopjes alvast 

zodat jullie volgende week de trein niet missen! Vandaag moeten 

we jullie helaas nog even missen   

Zondag 25 juni: zee  

Vandaag gaan wij op onze jaarlijkse uitstap naar 

de zee! Kijken jullie er ook naar uit om de zee 

nog eens te zien? Wij ook natuurlijk! We gaan 

vandaag eens lekker luieren, zwemmen en 

spelen op het strand! Hopelijk is het goed weer 

want dan is het altijd leuker! 

Meer info volgt nog op Gimme! 
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Zo zo, het jaar is weer voorbij 
gevlogen! We hopen dat jullie een 
super tof jaar achter de rug hebben, 
dat we binnenkort kunnen afsluiten 
met een nog fantastischer kamp! We 
willen jullie uiteraard allemaal terug  
zien binnen een aantal weekjes in de 
Ardennen. Voor diegenen die niet 
meegaan,  tot volgend schooljaar! We 
zullen jullie missen! 

 

Liefs, jullie leiding 

 

Lars & Evelien 
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Jongknapen 
 

Boehoehoe lieve jongknapen! Het 

laatste trimester van de KSA is 

weer aangebroken! We zijn er 

zeker van dat jullie ook al van 

spanning staan te koken! We 

hebben weer gloednieuwe spik - 

en span activiteiten voor jullie op het 

programma staan waarvan de allergrootste 

natuurlijk is dat we in juli allemaal samen op  

kamp gaan!  

Wij zijn er alvast klaar voor en wijken niet van 

jullie zij, kom dus elke zondag want dan maken 

jullie ons ongelofelijk blij!  

Veel liefs!  

Benjamin, Hanne en Margot  
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Zondag 23 april: WeverkennenMelleVogelhoekvergadering 

Ook al is Melle Vogelhoek niet zo groot, je kan er meer kopen dan enkel een 

brood! Wees dus voorbereid en pas maar op, want voor jullie het weten staat 

de leiding op kop!  

Vrijdag 28 april: verrassingsvergadering  

Eigenlijk mogen we hierover nog niets vertellen, maar we kunnen het niet 

laten jullie toch wat te jennen! Misschien doen we vanavond wel iets met 

vuur, natuurlijk als het regent - is dit wel zuur! 

We spreken af op de KSA om 18u30 en voorzien een kleine snack! Jullie 

ouders mogen jullie om 21u weer komen ophalen!  

Zondag 7 mei: Openluchtvergadering 

Vandaag worden jullie openlucht skills opnieuw 

op de proef gesteld, hopelijk raken jullie niet in 

jullie eigen sjorring gekneld. We zijn benieuwd of 

jullie iets hebben bijgeleerd van de vorige twee 

vergaderingen want nu zullen we 

openluchttechnieken aanpassen naar een hoger 

niveau dan beginnelingen.  

 

Zondag 14 mei: smeerjekuitenvergadering 

In mei leggen alle vogels een ei. Om te kijken of dat wel 

de waarheid is, maken we met behulp van een 

wandeling gebruik van jullie natuurkennis. Eet voor de 

vergadering maar niet te veel tijdens etenstijd want 

jullie leiding heeft nog een superlekkere picknick 

voorbereid. PS Brengen jullie allemaal 1 stuk fruit mee, 

dat leek ons een tof idee!  
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Zondag 21 mei: 

Maakjeborstnatvergadering 

Aaah voelen jullie het ook dat de zomer op 

komst is? Wij wel! Daarom bereiden wij 

jullie alvast voor aan de hand van een 

superleuk waterspel! Doe onder jullie 

kleren maar best waterkledij aan want de leiding zal zich eens goed laten 

gaan met de waterslangkraan.  

Zondag 28 mei : Leiding VS leden vergadering  

Vandaag wordt het beslist: zijn de leiding mietjes of gaan de leden volledig in 

de mist? Wees erbij, want wij zijn in topvorm - alledrei! 

Zondag 4,11,18 juni: Geen vergadering   

Maar allee! Alweer geen vergadering. De leiding zal vast druk bezig zijn met 

het kamp voor te bereiden.  Oeh spannend! 

Zondag 25 juni: Uitstap naar de zee!  

De Noordzee is een randzee van de 

Atlantische Oceaan in het noordwesten 

van Europa, met een gemiddelde diepte 

van 94 meter. De Noordzee is, samen 

met het aangrenzende kanaal, de 

drukst bevaren scheepvaartregio ter 

wereld. In de zeebodem bevinden zich grote aardolie- en aardgasreserves.  

Vertel dat maar eens tegen je leerkracht!  

Vergeet op deze leuke dag geen zwemkledij en lunchpakket, anders wordt 

deze uitstap waarschijnlijk iets minder vet!  

Meer info volgt via Gimm-e!  
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Zo lieve schatten, 

het KSA-jaar zit er 

bijna op, voor ons 

was het alvast geen 

flop! We hebben er 

volop van genoten 

en zijn van jullie 

stoerheid 

verschoten! Jullie waren echt een zalige 

bende, we zijn content van elke minuut 

dat we jullie kenden!  

Gelukkig wacht er op ons nog een 

fantastisch kamp en als jullie niet 

allemaal meegaan is dat voor ons een 

ramp! We kunnen jullie namelijk echt 

niet missen, dus begin maar al naar het 

kampthema te gissen!  

Tot snel lieverds! 

Jullie teerbeminde leiding 

Benjamin Hanne en Margot 
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Knapen 
 

Hallo deugnieten! 
Hier zijn we nog een keer! In het derde en al 
weer laatste trimester worden jullie met een 
grote glimlach elke zondag aanwezig geacht, 
WANT…Ook al zeggen we het zelf: dit 
trimester belooft niets dan leuks! Er staan 
naast de ubertoffe zondag-vergaderingen ook 
een paar toffe activiteiten op jullie te 
wachten. Als Diehards kan je deze natuurlijk 
niet missen: Gamel, de zee en kamp?! Wij 
kunnen ook niet wachten!! 

 
Zwoele zoenen  
 
Anne en Justien  
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Zondag 16 april 
Excusez-nous lieve knaapjes, wij zijn nog lang niet klaar met 
die heerlijke paasbrunch! “De huilen-met de pet- op”-
vergaderingen (= geen vergadering) zijn helaas ook dit 
trimester aanwezig! Niet getreurd, volgende week gaan we 
al direct van start met een spetter!  

 
Zondag 23 april  
Het is een speciale dag vandaag, 
misschien niet voor jullie, maar 
wel voor leidster Justien. Zij wordt 
vandaag namelijk 18! Dit kunnen 
we niet onopgemerkt laten 
voorbijgaan! Kom naar “de kunst  
van ouder worden is nooit oud te 
zijn”-vergadering 
De ideale cadeau is de aanwezigheid van  
jullie allen!   

 
Vrijdag 27-zondag 30 april 
Het is zover! De activiteit dat de tak Knapen kenmerkt - 
‘Gamel’-  gaat van start! Het zou enorm fijn zijn om dit als 1 
grote groep te kunnen doen! Stel je familiebezoek uit, doe je 
schoolwerk al op voorhand, andere hobby’s schuif je even 
aan de kant, want dit weekend is één en al KSA!  
Meer info volgt via gimme  
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Zondag 7 mei 
Helaas is deze vergadering minder populair bij leden! Wij 
verstaan dat als geen ander! Toch proberen we er iets 
origineel en leuk van te maken en de centjes die jullie bij 
elkaar sprokkelen kunnen we goed gebruiken om een 
leuke en speciale activiteit tijdens kamp te sponsoren!  
Het is dus van alle belang dat jullie naar onze  
“ook al maakt geld niet gelukkig, geld stinkt niet”-
vergadering  komen! 
 
 

Zondag 14 mei 
Vandaag gaan we met balken 
gooien, een roste pruik opzetten 
en naar rare muziek luisteren. 
Geen idee waar dit over gaat? 
Kom en ontdek het op onze “het 
hemd is nader dan de rok”-
vergadering.  
 

Zondag 21 mei  
KSA is vandaag voor heel even niet meer KSA. We toveren 
namelijk ons lokaal even om in iets anders? En jullie, jullie 
gaan eindelijk eens mogen losbreken! Wees welkom op onze 
“achter slot en grendel”-vergadering 

 
Zondag 28 mei  
Aangezien het de vorige keer zo leuk was, doen we het dit 
trimester gewoon nog eens opnieuw! Welliswaar in een 
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volledig ander jasje. Jaja, “het zwarte schaap van de familie 
2.0”- vergadering staat voor de deur!  
 
4-11-18 juni  
Sorry jongens, het is drie weken na elkaar “huilen met de 
pet op”-vergadering. We moeten namelijk met z’n allen 
achter onzen bureau gaan kruipen om te STUDEREN! 
BWEIKES! Maar niet getreurd, na regen komt zonneschijn!           
 
Zondag 25 juni 

Y ihaa! EINDELIJK kunnen we onze 
boeken door de ruit gooien en 
nog eens helemaal gaan 
ontspannen aan de zee! Neem je 
zwembroek, handdoek en 

strandschopje maar al bij de hand, want ’t is tijd voor de 
“het water loopt altijd naar de zee”-vergadering. 
 
Ziezoo, het zit er alweer op! Zo’n jaartje KSA 

gaat toch snel voorbij  Maar hé, we gaan 

niet met z’n allen beginnen wenen. ONS 

SUPERFANTASTISCHONVERGETELIJK KAMP 

staat namelijk voor de deur! :D Zorg maar 

dat jullie erbij zijn, want we maken er iets 

geweldigs van! Beloofd!  

 

Tot dan lieve kijkbuiskinderen!  

 

Zoen! Justien & Annelies  
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Jonghernieuwers 
 

Hallo kleine Smeagols,  

Helaas, helaas, helaas, het 

allerlaatste trimester KSA gaat 

alweer in! Voor sommigen is dit het 

laatste als lid. WOEHOEW! Maar niet 

getreurd lieve kids, we maken er weer 

een super trimester van! Met enkele 

verkoopactiviteiten, waar iedereen 

aanwezig MOET zijn!  

Vanaf nu kunnen we echt beginnen 

aftellen naar ons Buitenlands Kamp! 

Dat wordt gewoon fantastisch! We hopen 

iedereen te zien op onze vergaderingen!  

Vele knuffels en kusjes,  

Manon & Thijs 
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23/04: Openlucht 

Voor de leden die volgend jaar leiding 

worden is het belangrijk om alles van 

Openlucht te kunnen. Daarom halen we 

vandaag nog eens de tenten van de zolder 

en maken we een gezellig kampvuur! Let’s 

do this!!! PS: Na deze vergadering geven 

we een infomoment over ons buitenlands kamp! Jullie ouders en natuurlijk 

ook jullie zelf zijn welkom! We gaan dan vertellen waar we heen gaan!!!  

30/04: Brunch t.v.v. Buitenlands Kamp + 

info kamp  

Ja, ja, jullie lezen het goed: BRUNCH ten 

voordele van ons Buitenlands Kamp! We 

verwachten jullie alle 5 op de KSA om jullie 

vrienden, familie, kennissen,… te bedienen.  

05/05: Langverwachte guerrilla-vergadering 

Wat we in het 2de semester geleerd hebben over guerrilla, komt eindelijk van 

pas! Kom zo incognito mogelijk naar de KSA en zie dat jullie niet worden 

opgemerkt! Tijdens deze vergadering zullen jullie moeten lopen voor jullie 

leven! 

14/05: VERKOOP!!!  

Eindelijk is het zover, de allerlaatste verkoop 

van dit jaar! Zet jullie allemaal schrap, want 

we kunnen elke cent gebruiken voor ons TOP 

Buitenlands Kamp. Wees allemaal 

aanwezig van 12u tot 17u!!! 
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21/05: Verrassingsvergadering 

Na een jaar vol verkopen, sommigen al wat meer 

dan anderen, verdienen jullie wel een extraatje. 

Vandaag zorgen we voor een speciale verrassing. 

Wij zullen jullie heel goed in de watten leggen! 

 

 

28/05: kookvergadering 

OH NOOOO! Dit is de allerlaatste vergadering voor de examens beginnen! 

Hopelijk zijn jullie allemaal aanwezig en klaar voor een topnamiddag koken! 

Elke jonghernieuwer moet toch in staat zijn om een lekker gebakje klaar te 

maken? Neem jullie kokskledij gerust mee! De kookvergadering is op zondag 

van 14u tot 17u!  

04/06: GEEN VERGADERING 

Nog steeds één van die KSA-loze weken… 

Examens, examens, examens,…  Een 

depressieve periode zonder jullie allerliefste, 

leukste, mooiste en grappigste leiding. WE 

MISSEN JULLIE! 

 

11/06: SHOCK… NOG STEEDS GEEN 

VERGADERING 

Hoeveel buizen hebben jullie al? Of zijn jullie 

examens al super goed gelukt? Wij hopen 

alleszins van wel: FINGERS CROSSED! 
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18/06: GEEN VERGADERING 

YES: EINDELIJK KUNNEN WE AFTELLEN! 

NOG 1 WEEK EN WE ZIEN ELKAAR 

TERUG! WIJ KUNNEN ECHT NIET MEER 

WACHTEN! TOT VOLGENDE WEEEEK! 

25/06: Let’s go to the BEACH 

De allerleukste vergadering van het jaar staat 

eindelijk voor de deur: WE GAAN NAAR DE 

ZEE! Een dag vol gekke, roepende, huilende 

en lachende kinderen. Zee, zon, zand, wat wil een mens nog meer! SURF’S 

UP!!! 

Dag leden, 

Zo kinderen, het laatste trimester zit 

er alweer op! Nu kunnen we aftellen 

naar ons buitenlands kamp! Nog enkele 

dagen en we zien elkaar terug op 

Brussels AIRPORT! 

WIJ KUNNEN NIET MEER WACHTEN!  

XXXXXXXXXX 

Thijs Vander Putten en Manon De Neve  
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Contactgegevens  leiding  

  
Sloebers   
 Sarah Galle                  0485645121  
Isar Lemeire          0495738646 
 

Jongknapen  
Margot De Meyer                 0470874028  
Hanne De Neve          0499402572 
Benjamin Van Wassenhove                                                                    0486469201  
 

Piepjongknapen 
Lars Van Campe                                                                                 0483202326  
Evelien Cansse                           0497820968  

 
Knapen   
Justien Vanhoutte                                                                                    0475442655 
Annelies Vander Putten                      0478738331 

 
jonghernieuwers  
 Manon De Neve                 0498232108  
Thijs Vander Putten          0499628270 
 
 

 
Bondsleiding  
 Margot De Meyer                 0470874028  
Evelien Cansse                            0497820968  
 


