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Wist je dat …
oud-leiding Frederick terug bij de leiding komt?!
Leider Frederick heeft vorig jaar zijn fakkel in het vuur gestoken,
maar haalt die er nu terug uit. Hij miste de KSA te hard, hoera!
er dus 9 leiding bijkomt?!
8 Brekke en Frederick versterken de leidingsploeg het komende jaar,
en van 6 leiding hebben we afscheid genomen op kamp (snik snik):
Anneke, Joris, Tom, Jonas, Tuur en Wout Woussen. Maar niet getreurd,
een team van 24 enthousiastelingen staat voor jullie klaar!
onze 4 nieuwe koks meer dan goedgekeurd zijn door onze 4 meer ervaren koks?!
Volgend jaar gaan deze 8 toppers wederom mee, en mogen we weer genieten van al hun
topgerechtjes! Denk maar aan de heerlijke pannenkoeken, de magische toverpap en de
spannende knikkerpuree. Ik krijg honger!
de nieuwe hoofdleiding dit jaar met 3 zijn?!
Hoofdleider Cas en nieuwe hoofdleiders Marie en Joost vormen het nieuwe hoofdleidingsteam
van dit KSA jaar. 3 fantastische leiders die het jaar in goede
banen gaan leiden!
het zaterdag 11 november 2017 weer Knolfuif is in het
Gildenhuis in Meerhout?!
De Knolfuif is dé fuif van het jaar, en georganiseerd door de KSA.
Dankzij onder andere deze fuif verdient de KSA centjes
waarmee we onze leuke activiteiten en het kamp kunnen
bekostigen. Wist je trouwens dat er een grote knol rondslingert
in de fuifzaal? Wie deze vangt wint een grote prijs!
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de KSA ook een Facebookpagina heeft?!
Onze facebook pagina heet ‘KSA Meerhout’ en hierop posten
we foto’s, filmpjes, weetjes en nuttige informatie! Surf naar
onze pagina, druk op de ‘vind ik leuk’ knop, en blijf op de hoogte! Natuurlijk vind je al deze
informatie ook terug op de KSA Meerhout website. Stay tuned!
er op het einde van het kamp een klein groen monstertje leefde in de
baard van hoofdleider Cas?!
Als je dicht genoeg kwam, zag je het de kruimels van de vorige maaltijd
opsmullen, jakkes!

het kamp fantastisch leuk is geweest?!
Ja natuurlijk wist je dat!! Tot volgend jaar!
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Openingsweekend
Openingsweekend houdt de start in van ons nieuwe jaar. Dit
wil zeggen dat je alweer een jaartje ouder bent geworden en
hierdoor in een nieuwe KSA-groep terecht komt met nieuwe
vriendjes en nieuwe leiding! Tijdens dit weekend organiseren
we een hele hoop activiteiten om de start van dit nieuwe jaar te
vieren:
Zaterdagnamiddag 9 september: We verzamelen om 13u aan
ons lokaal in cowboy en indianen-style. Op deze prachtige
namiddag doen we een fietstocht door Meerhout en zijn er een
heleboel workshops en spelletjes om jullie te amuseren.
Daarna zijn er lekkere pannenkoeken voor iedereen om die
hongerige maagjes te vullen. Ouders en geïnteresseerden
zijn ook welkom in ons saloon/terras om iets te drinken.
Vergeet dus je ook je fiets niet te versieren!
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Er is ook een infostandje over de KSA.
Degene die hun sjaaltje verloren zijn
tijdens het kamp kunnen dan ook
tussen de verloren voorwerpen gaan zoeken, vinden ze hier hun
sjaaltje niet terug? Het uniformteam, Rik Wilms en Bas Cools,
zullen je dan verder helpen op hun standje!
Omstreeks 17u is deze namiddag op zijn einde gekomen.
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Openingsweekend²
Zaterdagavond vanaf 21u heeft de leiding het lokaal omgetoverd tot een tropische
cocktailbar: Bar Tropical! Iedereen is uitgenodigd om een lekkere cocktail te komen
drinken. Beleef een leuke avond en steun de KSA tegelijk. Dus mama's en papa's:
Zeeeker Komme!

De leiding bouwde vorig jaar een heuse vuurtoren. Dit jaar is het
thema van Bar Tropical vulkanisch eiland. Het belooft dus een
explosieve editie te worden! Hieronder wat sfeerbeelden van het
vorige openingsweekend!
Vorig jaar was mijn eerste Bar
Tropical als leiding. Ik vond
het heel plezant!
Garçonnen for life!
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PS: Al onze foto's kan je herbekijken op de website en/of onze facebookpagina

5

Openingsweekend³
Zondag 10 september:
Afsluiten doen we elk openingsweekend door een BBQ te organiseren. Vanaf 15u
kan je terecht om je buikje rond te eten met heerlijke groentjes en versgebakken
BBQ-vlees.
Hiervoor moet je op voorhand wel bestellen met de BBQ-brief (meer info in de brief
zelf). Mocht je geen brief ontvangen hebben, zal deze verschijnen op onze website.
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Mmmhhh, is dit
lekker stukske
vlees al 'varreg'?
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Aaah

de nieuwe leiders!

21 leiders – 6 leiders die stoppen + 8 gekke brekke + 1 oude bekende = 24 fantastische leiders die
jullie dit jaar gaan entertainen. Maar wie of wat zijn die ‘gekke brekke’ nu eigenlijk? Awel, dat zijn
8 nieuwe leiders met evenveel energie als 20 sloebers op de bezoekdag van kamp die jullie een
geweldig jaar gaan geven.
Dit is Zotte Zack, een jongen die even enthousiast is als een gevulde paprika die
de oven in mag. Altijd klaar om te helpen én te spelen. Ook is hij de kleine broer
van hoofdleider Cas, ongetwijfeld een goede aanwinst in onze leidingsploeg!
Ook nieuw is Gierende Gitte, een meid die kan leiden alsof
ze daar geboren is. Voor haar is elk moment een moment
om te kletsen over koetjes en kalfjes, maar elk moment is er ook zeker één
om volledig voor de KSA te gaan!
Graag stel ik jullie voor aan Toegewijde Thomas! Hij is
iemand die je graag ziet komen. Hier in de leidingsploeg zijn we ervan overtuigd
dat Thomas zijn tanden in de KSA zet en pas loslaat als zijn tanden eruit vallen!
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Samenwerkende Saar is nog zo’n toekomstig leidster van
formaat én dat gaat ze dit jaar laten zien. Een goede activiteit
nodig? Who you gonna call? Saar Veeckmans! Hartelijk
welkom in de groep.
Aandachtige Anton is een toren vol Motivatie, Volharding en
Passie. Eigenlijk zoals toegewijde Thomas, zien we hem ook
niet graag vertrekken. Als je Aandachtige Anton zegt, zeg je KSA. En dat willen
we!
Wonderlijke Wout is dezelfde toren als Aandachtige Anton. Hij mikt zijn
doelstellingen graag hoog en wilt dit ook voor de KSA gaan doen, misschien wilt
hij wel meer dan leider zijn? Hij is zo iemand die ’s ochtends KSA tussen zijn
boterham doet in plaats van kaas. Maar soms wel ne macaroni. Fantastisch!
Iemand zoals Loyale Louis is moeilijk te vinden. Op hem kan je altijd rekenen, de
legende zegt zelfs dat hij nooit slaapt en altijd klaar staat om te helpen. Of
misschien is dat omdat hij niet kan wachten op de volgende activiteit? Echte
Klasbak, dieje mens!
Aha! Rijke Rik. Niemand weet of hij een dikke portemonnee
heeft, maar iedereen weet wel dat hij een groot hart heeft! Altijd klaar om te
luisteren en een mop te tappen! Hij gaat de leider worden die iedereen wilt zijn.
KSA in hart en nieren. Welkom!
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Activiteiten
De meesten onder jullie weten al hoe het werkt, maar er komen elk
jaar nieuwe gezichten bij. We leggen het snel even uit!
Het is om de 2 weken KSA-activiteit, buiten tijdens schoolvakanties
of als het anders in de KSA-kalender staat. Kijk dus steeds goed de
kalender na en houd je mail in de gaten voor eventuele wijzigingen!
De kalender kan je enkele pagina's verder vinden. Ook is deze
digitaal raadpleegbaar op onze website!
TIP: Haal de kalender uit deze kavem en hang hem boven je bedje!
Voor de Sloebers tot en met de Knim (oftewel 1e leerjaar t.e.m. 2e
middelbaar- is het steeds activiteit op zaterdag van 14u tot 16u30.
Voor de Sjo en de Brekken (3e t.e.m. 5e middelbaar) is het steeds
activiteit op vrijdag van 20u tot 22u30.
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Wij maken het jullie in ieder geval extra gemakkelijk en vermelden
hier al de eerstvolgende activiteiten:
 Zaterdag 9 t.e.m. zondag 10 september: Openingsweekend
 Vrijdag 22 september: Activiteit Sjo en Brekken
 Zaterdag 23 september: Activiteit sloe, roe, joro en knim
 Vrijdag 6 oktober: Activiteit Sjo en Brekken
 Zaterdag 7 oktober: Activiteit sloe, roe, joro en knim
 Vrijdag 20 oktober: Activiteit Sjo en Brekken
 Zaterdag 21 oktober: Activiteit sloe, roe, joro en knim
 Vrijdag 3 november: Activiteit Sjo en Brekken
 Zaterdag 4 november: Activiteit sloe, roe, joro en knim
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Sloebers

Thys Wout
Genebroek 28
2450 Meerhout
0494 26 83 60
u2wout@hotmail.com

Cel Thys
Genebroek 28
2450 Meerhout
0476 08 74 88
cel.thys1@gmail.com

Zack Kinnaer
Molenstraat 19
2450 Meerhout
0479 54 49 84
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Gitte Vandervoort
Gasthuisstraat 44

Thomas Debie
Meiberg 109

Saar Veeckmans
Roosterputstraat 21

2450 Meerhout

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0491 59 31 74
gittevandervoort@hotmail.com

0479 27 94 06
debiethomas@live.be

0494 83 92 75
saar.veeckmans@gmail.com

Jullie activiteiten zullen doorgaan op zaterdag namiddag om de 14
dagen tussen 14.00 uur en 16.30 uur.
*
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Roepies

Peys Frederick

Anton Nicasy

Martha Stevens

Bokkenrode 14 bus 1
2450 Meerhout
0486 97 64 56
mossele_me_frut@hotmail.be

Molenberg 36
2450 Meerhout
0492 94 90 65
anton.nicasy@gmail.com

Smissestraat 43
2450 Meerhout
0479 04 10 80

10

Karl Verluyten
Wilders 62

Wout Mertens
Schaffenberg 4

2440 Geel
0495 19 37 69
karl.verluyten@hotmail.com

2450 Meerhout (Gestel)
0468 17 12 95

Jullie activiteiten zullen doorgaan op zaterdag namiddag om de 14 dagen
tussen 14.00 uur en 16.30 uur.
*
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Joro's

Lena Pals

Jochem Ooms

Jacob Debrabandere

Del 19
2450 Meerhout

Genelaar 47
2450 Meerhout

Volmolenweg 5A
2450 Meerhout

0496 68 82 75
lena.pals@hotmail.com

0479 77 98 60

0492 62 95 26
jacob_debrabandere@hotmail.com
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Louis Staquet

Bas Cools

Molenstraat 78

Schoolstraat 92

2450 Meerhout
0492 67 96 52

2450 Meerhout
0491 32 40 42

louisstaquet@gmail.com

bas.cools@telenet.be

Jullie activiteiten zullen doorgaan op zaterdag namiddag om de 14 dagen
tussen 14.00 uur en 16.30 uur.
*
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KSA Woordzoeker

12

ACTIVITEITEN

JOROS

SPELLETJES

BARBECUE

KAMP

SPRINGKASTEEL

BARTROPICAL

KNIM

TEUVEN

BREKKEN

KSAMEERHOUT

VIKINGS

COCKTAILS

PANNENKOEK

VOEREN

COWBOYS

ROEPIES

VRIENDJESDAG

FIETSTOCHT

SJO

VULKAAN

INDIANEN

SLOEBERS

WORKSHOPS
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Knim

Robin Goots
Schaffenberg 13
2450 Meerhout (Gestel)
0478 18 67 43
robin.goots@gmail.com

Tom Van Bavel
Meerhoutsebaan 33
2491 Olmen
0499 70 80 67
van.bavel.tom@gmail.com
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Ineske Jans
Bevrijdingslaan 36
2450 Meerhout
0474 71 31 02

Rikske Wilms
Veldstraat 73
2450 Meerhout
0492 31 49 89

ineskejans@hotmail.com

Jullie activiteiten zullen doorgaan op zaterdagnamiddag om de 14
dagen tussen 14.00 uur en 16.30 uur.
*
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Sjo

Joost Van Genechten
Goorstraat 7

Rik Geukens
Begonialaan 16

2450 Meerhout
0473 27 87 88

2450 Meerhout
0474 11 54 65

joostvg_100@hotmail.com

rik.geukens@gmail.com
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Jullie activiteiten zullen doorgaan op vrijdagavond om de 14 dagen
tussen 20.00 uur en 22.30 uur.
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Brekken

Cas Kinnaer
Molenstraat 19
2450 Meerhout

Marie Maes
Veldstraat 56
2450 Meerhout

0474 63 74 76
caskinnaer@hotmail.com

0493 19 15 56
mariemaes05@gmail.com
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Jullie activiteiten zullen doorgaan op vrijdagavond om de 14 dagen
tussen 20.00 uur en 22.30 uur.
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OW : Openingsweekend

S,R,J,K : Activiteit voor Sloebers, Roepies, a
Joro’s en Knim
S&B: Activiteit voor Sjo & Brekken

Pk-dag: Pannenkoekendag

Kalender 2017-2018
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Bier&Tr: Bier en Trappistenavond
Snoffel: weekend voor roepies t.e.m brekken
Triptrap: fietsvierdaagse voor Brekken en Leiding
Dagactiviteit: ganse dag KSA!!
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Vriendjesdag!
Op zaterdag 23 september (voor Sjo en Brekken
op 22 september) is het VRIENDJESDAG op de
KSA.
Dit betekent dat je je vriendje of vriendinnetje mag
meenemen naar de KSA. Zo leren zij de KSA ook
kennen en wie weet vindt zij/hij het zo leuk dat
hij/zij blijft!!
Iedereen is welkom, laat die vriendjes maar komen!
(vriendjes moeten wel in dezelfde leeftijdscategorie
van je groep behoren. bv iemand van de joro's moet
in het 5e of het 6e leerjaar zitten)
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Oproepen!
Heha-team
Beste ouders
We zouden jullie graag warm willen maken voor het Helpende
Handen-team (HeHa).
Het HeHa-team bestaan uit een groep geëngageerde ouders die
jaarlijks zo’n 2 à 3 keer samenkomen om wat te klussen op het
lokaal. Zo hebben ze de vorige jaren al tal van mooie projecten
uitgevoerd die de werking van de KSA ten goede is gekomen.

Oudercomité
Ook zouden wij graag nog enkele ouders warm maken om zich bij
het oudercomité te voegen.

19

Het oudercomité bestaat uit ouders die jaarlijks een 3 à 4 keer
samenkomen om de werking van de KSA te bespreken en feedback
te geven op voorbije activiteiten. Op deze manier kunnen wij die
dan verbeteren.

Heb je interesse om bij het HeHa-team of het oudercomité komen,
stuur ons dan gerust een mailtje naar
hoofdleiding@ksameerhout.be of aarzel niet om ons aan te
spreken.
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Jaarthema: “Geniaal Digitaal”
Jong zijn in een wereld zonder snaps, tweets, tags, memes, vlogs … lijkt prehistorisch.
KSA surft mee op de digitale stroom! Dit werkjaar des te meer, want we gaan voluit
geniaal digitaal!
We willen geen digigeeks worden, want daarvoor staan we te graag met onze voeten in
de speelse natuur. Toch zeggen we geen nee tegen wat digitalisering in onze spelen of
tegen het gebruik van sociale en digitale media in onze communicatie.

We checken ons in de digitale wereld in. Op onze tocht kruipen we samen met onze
Mediamaatjes over hashtags, gooien we een boemerang, vangen we tweets, steken we
onze duim omhoog, hangen we in de cloud … want de digitale wereld biedt speelse
uitdagingen. De Mediamaatjes wijzen ons de weg om spelen op te leuken met digitale
tools. Zo kan de smartphone of tablet hier en daar wel een plaats krijgen binnen een
KSA-spel.
Ook om de communicatie naar leden, ouders en de rest van je netwerk vlotter te laten
verlopen, krijgen sociale media binnen KSA de nodige speelruimte. Je neemt je volgers
op sleeptouw door de avonturen van je groep te delen en digitale promo voor acties en
evenementen te posten. Allerlei digitale platformen bieden de leidingsgroep nieuwe
mogelijkheden om te communiceren, zowel naar buiten toe als binnen de groep.

Toch willen we erover waken dat het
digitale gebeuren niet allesbepalend
wordt binnen KSA. We zijn ons bewust
van extra drempels en van nieuwe
gevaren. Daarom werpen we onze
kritische blik over bepaalde
schaduwzijden of valkuilen van het
digitale gegeven. Denk maar aan
privacyregels, cyberpesten of te veel
schermtijd van kinderen en jongeren.
Kortom, we smijten ons al spelend en
communiceren nog steeds offline,
maar we pimpen onze werking met
online tricks! Als dat niet geniaal
digitaal is!
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Inschrijven
Wil je graag lid worden of blijven van KSA Meerhout?
Vraag dan aan mama en papa of ze € 25 willen storten op
volgend rekeningnummer:
IBAN: BE61 0680 8254 6017
Met vermelding:
INSCHRIJVEN + NAAM + GROEP
vb. inschrijven + Bom Toonen + Sloeber
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Win Win Win
Dit jaar krijg je de kans om een interview in de volgende
kavems te winnen! Wil jij ook ondervraagd worden door de
redactie van de ksa en zo eeuwige
KSA-fame opstrijken? Volg dan
zeker onderstaand stappenplan!
Wat moet je nu juist doen?
- Kom naar het openingsweekend
- Vraag aan het KSA-infostandje jouw KSA-affiche. Je
gaat deze gratis en voor niks meekrijgen!
- Neem deze affiche mee naar huis, en plak de affiche op
aan een raam of deur langs de straatkant. Zo kan iedereen
zien dat in jouw huis een echte KSA'er woont.
-Stuur zelf of laat je ouders een mailtje sturen naar
'kavem@ksameerhout.be. Zo weet de redactie ook waar de
affiches juist hangen.
-Laat je affiche zo lang mogelijk hangen! Je kan een
interview winnen in elke kavem doorheen het jaar
Wie weet komt de redactie dan bij jouw thuis langs voor
een exclusief interview! Er worden ook nog andere KSAgadgets verloot onder de deelnemers!

22

22

Ma wij zijn me veul ze maat!
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Iedereen bedankt voor het
super-leuke-gezellig-plezantebeste-warmste-tofste-nicesteKAMP!
alle foto's van het kamp kan je vinden op
www.ksameerhout.be of op onze Facebookpagina
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Tot slot
In naam van alle leiding een SUPER DIKKE MERCI AAN ALLE
HELPERS!
Hiermee bedoelen we alle ouders, oud-leiding en sympathisanten
die zich vrijwillig voor de KSA hebben ingezet. Dit appreciëren wij
enorm!!
Zo hebben er heel wat ouders en oud-leiding mee geholpen met
het uitladen van de camions na het kamp. Ook hebben we op jullie
mogen rekenen op de bezoekdag, met als resultaat een heerlijke
BBQ! Bovendien ook doorheen het KSA-jaar op werkendagen,
evenementen zoals de Knolfuif, en nog veel meer!
Dank u wel,
Dank u wel, Dank u wel,
Dank u wel, Dank u wel,
Dank u wel,
DANK DANK DANK DANK DANK DANK DANK DANK DANK
DANK...
We hopen ook dit jaar helpende handen te ontvangen, hoe meer
zielen hoe meer vreugde!
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Ook bedankt aan alle ouders om hun telgen te brengen en komen
halen in het verre (maar oh zo mooie) Teuven. Dit jaar 'plannen'
we dichter bij de deur op kamp te gaan! Lat ma kommeuuuuuh!
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