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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 7 september
We verzamelen om 13u aan ons lokaal. Dit jaar mag je je fiets volledig versieren in het thema dinosauriërs. 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 terras om iets te drinken.
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, Saar en Ayla, zullen je
dan verder helpen op hun standje!
Omstreeks 18u is deze namiddag
op zijn einde gekomen.
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Zaterdagavond 7 september
Vanaf 21u heeft de leiding het lokaal omgetoverd tot een tropische
cocktailbar: Bar Tropical! Iedereen is uitgenodigd om een lekkere
cocktail of mocktail te komen drinken. Beleef een leuke avond en
steun de KSA tegelijk. Dus mama's en papa's: Zeeeker Komme!

Zondag 8 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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Nu er een nieuw jaar begonnen is er ook 3 nieuwe leidsters bijkomen.
Zij zullen ons team versterken zodat we in totaal met 25 leiding zijn.
Om de 2 weken zullen zij alles van zichzelf geven.

Het kamp superleuk was… Alleen jammer van de 3 gesneuvelde leiders.
Leider Gitte haar been zat helaas in het gips. De knie van Ferre kreeg ook
een bezoek van de dokter. Ten slotte had leider Ward pech dat hij met
zijn voet in een metalen pin was gelopen. Hierdoor konden ze alle 3 niet
meehelpen op nakamp. Wij leven met jullie mee.
Er dit jaar ook 2 leiding ons heeft verlaten namelijk Wout en Anton :( . Doordat het
code-rood was mochten ze dan ook geen fakkel in het vuur steken maar als alternatief
mochten ze wel hun mooie ballonnen de lucht in laten vliegen.
Een paar dagen na het kamp hebben ze uiteindelijk toch het vuur mogen aansteken.
Zo hebben ze hun laatste jaar toch mooi kunnen afsluiten
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Met een nieuw jaar komt er ook nieuwe leiding natuurlijk! Op kamp hebben ze al eens kunnen proeven
van het leiding zijn maar nu is het zeker. Ons team
wordt versterkt door 3 vrouwelijke natuurtalenten die
volgens ons het geheime element X wel bevatten.
Graag stel ik jullie voor aan ...

Marie
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De meesten onder ons weten al hoe het werkt, maar toch komen er elk jaar nieuwe gezichten bij. Daarom leggen we het
nog snel even uit!
Normaal gezien is het om de 2 weken KSA-activiteit, tenzij
het anders in de kalender staat. Kijk dus steeds goed de kalender na en houd ook je mail in de gaten voor eventuele wijzigingen!
Voor de Sloebers tot en met de Knim (oftewel 1e leerjaar
t.e.m. 2e middelbaar) is het steeds op zaterdag activiteit van
14u – 16.30u. Voor de Sjo en de Brekken (3e t.e.m. 5e middelbaar) is het steeds op vrijdag activiteit van 20u – 22.30u.

Zaterdag 7 t.e.m Zondag 8 Septemeber: Openingsweekend

Vrijdag 20 september: Activiteit Sjo & Brekken

Zaterdag 21 september: Activiteit Sloe t.e.m. Knim
Vrijdag 4 oktober: Activiteit Sjo & Brekken
Zaterdag 5 oktober: Activiteit Sloe t.e.m. Knim
Vrijdag 18 oktober: Activiteit Sjo & Brekken
Zaterdag 19 oktober: Activiteit Sloe t.e.m. Knim
Vrijdag 1 november: Activiteit Sjo & Brekken
Zaterdag 2 november: Activiteit Sloe t.e.m. Knim
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Onze jongste KSA’ertjes van het 1ste en 2ste leerjaar mogen zich dit jaar gaan amuseren met:

Ward De Mulder

Tom van Bavel

Emma Vandenbergh

Smissestraat 6

Meerhoutsebaan 33

Olmsebaan 200

2450 Meerhout

2491 Olmen

2450 Meerhout

0471/ 46 46 06

0499/ 70 80 67

0471/59 48 59

ward.demulder@gmail.com van.bavel.tom@gmail.com emma.vandenbergh@hotmail.com

Marie Maes

Thomas Debie

Soren Vandervoort

Veldstraat 56

Meiberg 109

Gasthuisstraat 64

2450 Meerhout

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0493/ 19 15 56

0497/27 94 06

0493/ 19 15 56

Mariemaes05@gmail.com

Debiethomas@live.be

soren.vandervoort@gmail.com
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De kindjes van het 3de en 4de leerjaar zullen
spetterende activiteiten krijgen van:

Martha Stevens

Bob Cools

Ferre Janssens

Smissestraat 43

Schoolstraat 92

Weversstraat 36

2450 Meerhout

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0479/ 04 10 80

0471/87 14 13

0493/55 05 66

martha.stevens@telenet.be bob.cools1@telenet.be

ferrekejanssens@gmail.com

Juul Stevens

Bas Cools

Marie Mertens

Smissestraat 43

Schoolstraat 92

Schaffenberg 4

2450 Meerhout

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0471/ 78 17 24

0491/ 32 40 42

0491/ 25 23 94

juul.stevens@telenet.be

bas.cools@telenet.be

marie.mertens@live.com
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De speelvogels van het 5de en 6de leerjaar mogen
een fantastisch jaar verwachten van:

Saar Veeckmans

Rik Maes

Kian Verhoeven

Roosterputstraat 21

Veldstraat 56

Hageland 74

2450 Meerhout

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0494/83 92 75

0498/ 14 96 51

0496/07 55 38

saar.veeckmans@gmail.com rikmaes01@gmail.com

Gilles Maes

Ayla Onsea

Kapellestraat 65

Genepas 66

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0471/ 08 31 53

0468/ 13 49 12

gillesmaes@hotmail.be

aylaonsea@hotmail.com

kian.verhoeven@outlook.com
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Onze knapperds van het 1ste en 2de middelbaar
krijgen een mooi jaar van:

Jacob Debrabandere

Rik Wilms

Volmolenweg 5a

Veldstraat 73

Meerhout 2450

2450 Meerhout

0492/62 95 26

0492/ 31 49 89

Jacob_debrabandere@hotmail.com

Karl Verluyten

Pip Mangelschots

Wilders 62

Genepas 55

2440 Geel

2450 Meerhout

0495/ 19 37 69

0491/64 81 42

Karl.verluyten@hotmail.com

pip.mangelschots@gmail.com
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De boys en girls van het 3de en 4de middelbaar
hun activiteiten worden medemogelijk gemaakt
door:

Zack Kinnaer

Joost Van Genechten

Molenstraat 19

Goorstraat 7

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0479/ 54 49 84

0473/ 27 87 88

zack.kinnaer@gmail.com

joostvg_100@hotmail.com

13

Onze oudste leden van het 5de middelbaar mogen
hun carrière afsluiten met:

Gitte Vandervoort

Cel Thys

Gasthuisstraat 64

Genebroek 28

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0491/ 59 31 74

0476/ 08 74 88

gittevandervoort@hotmail.com

Celthys@live.be
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Oh nee leider Cel is zijn T–shirt vergeten op Kamp! Help jij hem terug
de weg te vinden.
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ACTIV: Zaterdag Sloebers, Roepies, Joro’s en Knim
Vrijdag Sjo en Brekken
OW: Openingsweekend

KERST: Kerstactiviteit

September Oktober November December Januari

Februari
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QUIZ: Quiz-avond

SNOFFEL: Weekend (vanaf Roepies)

TRIP: Trip Trap, fietstocht voor leiding + Brekken
DVDJ: Dag van de Jeugd DAG: Dagactiviteit

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus
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Tien op Team, dat krijg je als KSA’(st)er als je inzet
op samenwerking!
In KSA werken we samen, helpen we elkaar, rekenen we
op elkaar en vinden we steun bij elkaar. Als lid gebeurt
dat bij het uitvoeren van opdrachten, het plezier maken en
het spelen tijdens uitdagende activiteiten. Als leiding werk
je samen aan activiteiten, projecten en evenementen.
Gaandeweg versterk je de band tussen de teamleden en
ontstaan er hechte vriendschappen voor het leven.

In KSA sta je nooit alleen. We mogen dankbaar rekenen op
de steun van talloze supporters. Niet in het minst oud-KSA’ers, maar
ook ouders, familie, vrienden, buren en andere sympathisanten zorgen
voor de nodige aanmoedigingen en creëren in nood een veilig vangnet.
Het netwerk strekt zich verder uit. De ene keer slaan we de handen in
elkaar met stedelijke of gemeentelijke partners, de andere keer zetten we een samenwerking op met organisaties of de buurt. En sowieso
vinden we steun bij de koepel.
KSA staat voor grote verbondenheid, dankzij alle samenwerkingen.
We zijn steeds op zoek naar nieuwe verbindingen, naar wie het pad
naar KSA nog niet gevonden heeft. Dat daagt ons uit, samen gaan we
voor Tien op Team!
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Voor sommige is het kamp moeilijk los te laten. Maar niet getreurd wij hebben een reeks foto’s samengesteld die het kamp
samenvatten voor jullie.
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Alle foto’s van het kamp kan je vinden
www.ksameerhout.be of op de facebook-pagina.

op
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Om de nieuwe leiding beter te leren kennen zullen wij jullie doorheen het jaar een exclusief interview bezorgen met elke eerstejaars leidster apart. Beginnende met: Marie Mertens!!!

Naam: Marie
Bijnaam: Linda, zusje Bert(el)
Lievelingsdier: (Knuffel) beer
Lievelingseten: Sushi en zeewier
Lievelingsactiviteit: Appel en ei
Hobby’s: Daaansen, tennis en KSA natuurlijk
Ik ben goed in: Niks doen en boterhammen smeren
Ik ben niet zo goed
In keuzes maken
in:
Iets dat niemand over
Ik slaap nog met mijn knuffels
mij weet:
Mijn allergrootste
Een wereldreis maken
droom is:
Mijn leukste KSA herALLES!
innering:
Levensmotto:
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Op zaterdag 5 oktober (voor Sjo en Brekken op 4 oktober)
is het vriendjesdag.
Dit betekent dat je je vriendje of vriendinnetje mag meenemen naar de KSA. Zo leren zij de KSA kennen en wie weet
vindt hij/zij het zo leuk dat hij/zij blijft!
Iedereen is welkom, laat die vriendjes maar komen!
(Ze moeten wel in de leeftijdscategorie van je groep behoren. Bv. Iemand van de Joro’s moet in het 5e of 6e leerjaar
zitten)

22

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.

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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Wil je graag lid worden of blijven van KSA
Meerhout?

Vraag dan aan mama en papa of ze € 30 willen
storten op volgend rekeningnummer:
068-0825460-17
of
IBAN: BE61 0680 8254 6017
Met vermelding:
INSCHRIJVEN + NAAM + GROEP
vb. inschrijven + Bom Toonen + Sloeber
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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!
Ook nog eens bedankt aan alle mensen die nog om 10u s
‘avonds na het kamp ons kwamen helpen met het uitladen van de
camions. Zonder jullie was het nooit gelukt!!!
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