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Activiteiten
JOEPIE DE ACTIVITEITEN MOGEN DOORGAAN!!!!!
De veiligheidsraad heeft beslist dat jeugdbewegingen activiteiten mogen laten doorgaan in bubbels van 50. Dit wilt zeggen dat we de
groep van zaterdag moeten opdelen in 2 bubbels. Om dit op een veilige manier te kunnen doen vragen wij u of u uw kind gewoon aan het
begin van de pad wilt afzetten en komt halen. Net zoals op kamp een
Kiss & Ride systeem.
Om de activiteiten op een veilig manier te laten verlopen verwachten
we ook van iedereen dat ze hun gezond verstand gebruiken en als uw
kind ziek is dat hij/zij dan ook thuisblijft.

Inschrijven
Andere jaren komt de leiding altijd bij jullie langs om jullie zoon of
dochter in te schrijven en een woordje uitleg te geven over de KSA.
Jammer genoeg zal dit niet kunnen gaan met de huidige
maatregels. Je kan je kinderen nu al wel inschrijven via het email-adres
‘inschrijven@ksameerhout.be’. Net zoals de inschrijvingen van het
kamp.
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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! Dit jaar gaat ons openingsweekend door de huidige situatie
een beetje anders verlopen dan andere jaren.

Zaterdag 5 en zondag 6 september
Op zaterdag 5 en zondag 6 september organiseren we een
zomerbar. Net zoals op Bar Tropical kan je komen genieten
van cocktails, mocktails en andere drankjes. Dit jaar beginnen
we al om 13 uur en stoppen we pas om 1 uur. Zoals andere
jaren gaat ook dit door op het KSA lokaal (Jagersweg 0).
We verwachten wel dat iedereen de horecaregels rondom
Corona respecteert.
Hiermee bedoelen we: in-en uitchecken, verplicht een mondmasker dragen wanneer u zich verplaatst en afstand houden
met andere bubbels.
Ook gaan de activiteiten van Openingsweekend door. Door de
maatregels zijn het dus wel andere tijdstippen op de dagen.

Zaterdag 5 september

Zondag 6 september

13u—14u30: Sloeber

13u—14u30: Roepies

14:30u—16u: Joros

14:30u—16u: Knim

16u—17:30u: Sjo

16u—17:30u: Brekken
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Er dit jaar 7 nieuwe leiding is bijgekomen? Deze 7 zullen met de rest
van de leiding om de 2 weken klaarstaan om fantastische activiteiten
te geven aan jullie!!

Je voor marginale snitten groot en klein bij Van genechten
moet zijn?
Het kamp ongeacht de omstandigheden super goed, vlot en veilig
is verlopen. Met behulp van de leiding, kokjes en leden zijn we
allemaal veilig en gezond terug

Dit de eerste keer in 3 jaar was dat we nog eens een groot kampvuur hadden.
Jammer genoeg wilt dat ook zeggen dat er 6 leiding is gestopt.
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Met een nieuw jaar komt er ook nieuwe leiding. We willen jullie nu al
voorstellen aan de 7 nieuwelingen die de leidingsgroep gaan aanvullen!

Dit is Liefdevolle Lennert. Langs buiten ziet hij er misschien zo stoer uit als
een tijger maar vanbinnen is hij zo zacht en lief als een konijn. Alles wat
een echte leider nodig heeft. Een fantastische aanwinst bij de leidingsgroep!
Ook hebben we Optimistische Orin. Ze is al meerdere
keren komen proeven van het leidinggeven en ze
kwam altijd aan met een lach op haar gezicht. Ze gaat
dat zeker goed doen de komende jaren!
Up next we have Machoman Masresha. Net zoals Lennert is hij zo stoer
als een tijger. Alhoewel hij nog in het begin nog een beetje moeite had
met de namen van zijn medeleiding gaat hij dit ook fantastisch doen. Een
geboren leider!
Aangename Anaïs is de volgende in de lijst van nieuwe leiding. Je
mag van geluk spreken als je haar als leiding hebt. Leuk babbeltje
nodig? Dan is Anaïs the person to go to!
Hardwerkend, grappig en gemotiveerd zijn 3 eigenschappen die Wonderlijke Wiebe wel heeft. Bij het kamplied bewees hij ook nog eens wat voor
een muziektalent deze jongen heeft. Wonderlijke Wiebe is gewoon KSA.
Machovrouw Muriël is iemand die stevig in haar
schoenen staat. Op haar kan je zeker rekenen. Ze
staat al klaar vooraleer je je vraag kon stellen. Echt
knotsgek maar zeker weten een aanwinst bij de KSA.
Last ma zeker nie least hebben we Talentvolle Tuur. Een talent op de blokfluit en een echt talent als leider. Talentvolle Tuur zal net zoals zijn grote
broer zorgen dat alles perfect is. Hij gaat altijd voor de volle 110%. 7

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 5 t.e.m Zondag 6 Septemeber: Openingsweekend

Vrijdag 18 september: Activiteit Sjo & Brekken
Zaterdag 19 september: Activiteit Sloe t.e.m. Knim
Vrijdag 2 oktober: Activiteit Sjo & Brekken
Zaterdag 3 oktober: Activiteit Sloe t.e.m. Knim

Vrijdag 16 oktober: Activiteit Sjo & Brekken
Zaterdag 17 oktober: Activiteit Sloe t.e.m. Knim
Vrijdag 30 oktober: Activiteit Sjo & Brekken
Zaterdag 31 oktober: 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:

Juul Stevens

Bas Cools

Orin Verhoeven

Smissestraat 43

Schoolstraat 92

Laagland 9

2450 Meerhout

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0471/ 78 17 24

0491/ 32 40 42

juul.stevens@telenet.be

bas.cools@telenet.be

Ferre Janssens

Muriël Janssen

Soren Vandervoort

Weversstraat 36

Roosterputstraat 6

Gasthuisstraat 64

2450 Meerhout

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0493/55 05 66

0479/ 05 19 11

0493/ 19 15 56

ferrekejanssens@gmail.com

murielleke@hotmail.com

0491/ 59 64 18
verhoevenorin@gmail.com

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

Rik Maes

Bob Cools

Ayla Onsea

Veldstraat 56

Schoolstraat 92

Genepas 66

2450 Meerhout

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0498/ 14 96 51

0471/87 14 13

0468/ 13 49 12

rikmaes01@gmail.com

bob.cools1@telenet.be

aylaonsea@hotmail.com

Thomas Debie

Gitte Vandervoort

Wiebe Smeyers

Meiberg 109

Gasthuisstraat 64

Boerenkrijglaan 33

2450 Meerhout

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0491/ 59 31 74

0488/ 37 42 22

gittevandervoort@hotmail.com

wiebesmeyers@gmail.com

0497/27 94 06
Debiethomas@live.be
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De speelvogels van het 5de en 6de leerjaar mogen
een fantastisch jaar verwachten van:

Pip Mangelschots

Marie Mertens

Genepas 55

Schaffenberg 4

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0491/64 81 42

0491/ 25 23 94

pip.mangelschots@gmail.com

Tuur Janssens

marie.mertens@live.com

Lennert Van den Bulck

Weversstraat 36

Volmolenweg 7

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0497 /60 27 84

0471694190

Tuurjanssens11@gmail.com

Lennert@vdbulck.be
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Onze knapperds van het 1ste en 2de middelbaar
krijgen een mooi jaar van:

Ward De Mulder

Zack Kinnaer

Smissestraat 6

Molenstraat 19

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0471/ 46 46 06

0479/ 54 49 84

ward.demulder@gmail.com

zack.kinnaer@gmail.com

Masresha Saillart

Anais Sarlet

Bevrijdingslaan 200

Meidoornstraat 12

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0498/ 56 19 20

0484/ 88 55 85

Masreshasaillart@gmail.com

anais.sarlet@icloud.com
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De boys en girls van het 3de en 4de middelbaar
hun activiteiten worden medemogelijk gemaakt
door:

Kian Verhoeven

Emma Vandenbergh

Hageland 74

Olmsebaan 200

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0496/07 55 38
kian.verhoeven@outlook.com

0471/59 48 59
emma.vandenbergh@hotmail.com

Karl Verluyten
Wilders 62
2440 Geel
0495/ 19 37 69
Karl.verluyten@hotmail.com
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Onze oudste leden van het 5de middelbaar mogen
hun carrière afsluiten met:

Saar Veeckmans

Rik Wilms

Roosterputstraat 21

Veldstraat 73

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0494/83 92 75

0492/ 31 49 89

saar.veeckmans@gmail.com

rikwilms@hotmail.com
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Weet jij nog alles over het kamp en de leiding? Probeer
de 5 onderstaande vragen dan maar eens in te vullen!
1. Waar zijn we dit jaar op kamp geweest?
2. Welke leiding is dit jaar allemaal gestopt?
3. Bij welke leider moet je zijn voor marginale snitten groot
en klein?
4. Hoeveel nieuwe leiding komt erbij dit jaar?
5. Welke leidster speelde Asterix en welke leider speelde
Obelix in het kampverhaal?

Hieronder vind je de antwoorden. Niet spieken!!!

1. Bocholt
2. Joost, Tom, Marie, Cel, Jacob en Martha
3. Joost
4. 7

5. Asterix: Pip

Obelix: Cel
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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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Schouders eronder! Dat is de slogan van jaarthema 20202021 waarmee we het engagement van KSA’ers in de kijker zetten.
Engageren is je vrijwillig inzetten voor KSA. Zo leren we verantwoordelijkheid dragen en keuzes maken, waardoor we met volle
goesting elke KSA’er een zinvolle vrije tijd bezorgen.
Als jonge KSA’er engageer je je om er elke week te staan op de
activiteit, en speel je vol enthousiasme mee om een prins te helpen
of een land te veroveren. Steeds meer groei je verder in je engagementen. Je zet je in om pesten in je groep tegen te gaan en helpt
de leiding bij het opruimen van het lokaal. Stap voor stap krijg je
steeds meer verantwoordelijkheden zoals zorg dragen voor an-

Ook na(ast) de algemene werking van je KSA-groep
kriebelt het engagement. Je steekt je handen uit de mouwen als provinciaal
of nationaal vrijwilliger, zetelt in de jeugdraad of helpt mee op een evenement van de gemeente. Als oud-leiding help je een handje op het eetfestijn,
als ouder stap je in het bouwcomité.
Misschien zamel je zelfs geld in voor een goed doel, doneer je met de hele
leidingsgroep bloed of help je samen met de leden het rusthuis in je buurt
een handje. Engagement kent vele vormen, en elk engagement
is waardevol!
We leren in KSA verantwoordelijkheid te dragen en een mening te vormen.
We kijken kritisch naar onze beweging en naar de maatschappij en zetten
jeugdige ideeën om in krachtige acties. Via engagement en participatie
gaan we op zoek naar een meerwaarde voor onszelf en bepalen we de
koers van onze groep. Zo zetten we allemaal onze schouders onder
KSA!
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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.

Alle foto’s van het kamp kan je vinden
www.ksameerhout.be of op de facebook-pagina.

op
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Ook Karl maakt zijn terugkeer bij de KSA! Na de fakkel in het
vuur te steken kreeg hij al snel heimwee en maakte hij de beslissing om toch nog een jaartje te blijven.

Naam: Karl
Bijnaam: Jarl
Lievelingsdier: Aye-aye
Lievelingseten: Khask
Lievelingsactiviteit: Honkbal
Hobby’s: KSA, gitaar en tennis
Ik ben goed in:
Ik ben niet zo goed
in:
Iets dat niemand over
mij weet:
Mijn allergrootste
droom is:

Ik ben zuper goet in spelen
Tellen

Ik ben 1/4 Spaans
president van Frankrijk geworden

Mijn leukste KSA herHet kampvuur aansteken
innering:
Het leven is als een frikandel je moet het
zelf speciaal maken
Ik ben teruggekomen Ik bas niet alleen als oudste leiding kon
omdat: laten
Levensmotto:
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Op zaterdag 3 oktober (voor Sjo en Brekken op 2 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)

21

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.
22

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

Stuur ook zeker een mail naar
inschrijven@ksameerhout.be
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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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