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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. Dit jaar zal openingsweekend een beetje anders zijn. We
openen onze koer vrijdagnamiddag al voor jullie en zaterdag
opnieuw. De BBQ op zondag zal spijtig genoeg niet meer doorgaan.

Vrijdagnamiddag 3 september
Om 15 uur opent ons zomerscafé om ene of meerdere te komen
drinken. Pak gerust je vrienden en familie mee! De leiding bouwt de
hele koer weer om en dit jaar in het thema ……… China!!! De sjo en
brekken hebben van 19u tot 21u activiteit met hun nieuwe leiding.
‘s Avonds blijft de keet open om ene te komen drinken en je dansbenen te strekken. Er zijn vééééél verschillende cocktails aan zeer
democratische prijzen. Helaas is miss Rona nog steeds niet weg dus
vergeet je mondmasker niet mee te nemen.
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Zaterdagnamiddag 4 september
Vanaf 12u30 opent ons zomerscafé opnieuw de deuren. Op deze
dag staan nog allerlei activiteiten gepland. De sloebers en joro’s
hebben van 13u tot 15u activiteit met hun nieuwe leiding. De roepies
en knim hebben van 15u30 tot 17u30 activiteit met hun nieuwe leiding. Spannend ….. !!! De mama’s en papa’s kunnen op ons terras
blijven om ene te drinken terwijl de kids activiteit hebben en de KSA
tegelijk steunen! We serveren opnieuw lekkere cocktails en mocktails.
Er zal ook een info-standje aanwezig zijn en je kan je ook inschrijven.
Bij Orin en Karl kan je terecht voor een nieuw uniform.
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Nu er een nieuw jaar begonnen is er ook 3 nieuwe leiders bijkomen. Zij
zullen ons team versterken zodat we in totaal met 23 leiding zijn. Om
de 2 weken zullen zij alles van zichzelf geven.

Otter, Loes, Leen en Guy stoppen als kokskes … :( MAAAAARRRRRR Lies en
Ward blijven jippieeeeeeeee en zij zullen de nieuwe kokskes goed
opleiden!
Er dit jaar ook 5 leiding ons heeft verlaten namelijk Bas, Ferre, Soren, Ayla en Rik :( .
Doordat het géén code-rood was mochten ze het kampvuur aansteken en het was
gigantiiiiiiiiiiisch.
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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 4 natuurtalenten!
Graag stellen we jullie voor aan ...
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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.

Vrijdag 3 t.e.m. zaterdag 4 septemeber: Openingsweekend

Vrijdag 17 september: Activiteit Sjo & Brekken
Zaterdag 18 september: Activiteit Sloe t.e.m. Knim
Vrijdag 1 oktober: Activiteit Sjo & Brekken

Zaterdag 2 oktober: Activiteit Sloe t.e.m. Knim
Vrijdag 15 oktober: Activiteit Sjo & Brekken
Zaterdag 16 oktober: Activiteit Sloe t.e.m. Knim
Vrijdag 29 oktober: Activiteit Sjo & Brekken
Zaterdag 30 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:

Karl Verluyten

Marie Mertens

Gitte Vandervoort

Wilders 62

Schaffenberg 4

2440 Geel

2450 Meerhout

0495 / 19 37 69

0491 / 25 23 94

Gasthuisstraat 44
2450 Meerhout
0491 / 59 31 74

karl.verluyten@hotmail.com

Saar Veeckmans

Bob Cools

Rik Maes

Roosterputstraat 21

Schoolstraat 92

Veldstraat 56

2450 Meerhout

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0494 / 83 92 75

0471 / 87 14 13

0498 / 14 96 51

saar.veeckmans@gmail.co

Bob.cools1@telenet.be

rikmaes01@gmail.com

9

De kindjes van het 3de en 4de leerjaar zullen
spetterende activiteiten krijgen van:

Wiebe Smeyers

Ward De Mulder

Orin Verhoeven

Boerenkrijglaan 33

Smissestraat 6

Laagland 9

2450 Meerhout

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0488 / 37 42 22

0471 / 46 46 06

0491 / 59 64 18

wiebesmeyers@gmail.com

ward.demulder@gmail.com verhoevenorin@gmail.com

Muriel Janssen

Tuur Janssens

Roosterputstraat 6

Weversstraat 36

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0479 / 05 19 1

0479 / 60 27 84

murielleke@hotmail.com

tuurjanssens11@gmail.com
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De speelvogels van het 5de en 6de leerjaar mogen
een fantastisch jaar verwachten van:

Emme mei

Emma Vandenbergh

Genepas 55

Olmsebaan 200

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0492 / 50 78 11

0471 / 59 48 59

Mangelschots.emme@gmail.com

emma.vandenbergh@hotmail.com

Zack Kinnaer
Molenstraat 19
2450 Meerhout
0479 / 54 49 84
zack.kinnaer@gmail.com

Janne Vandenbergh
Olmsebaan 200
2450 Meerhout
0486 / 66 18 28
Janne.vandenbergh@outlook.be
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Onze knapperds van het 1ste en 2de middelbaar
krijgen een mooi jaar van:

Lennert Van Den Bulck

Dries De Mulder

Volmolenweg 7

Smissestraat 6

Meerhout 2450

2450 Meerhout

0471 / 69 41 90

047 / 50 04 53

lennert@vdbulck.be

Dries.demulder@gmail.com

Kian Verhoeven

Ine Krauss

Hageland 74

Meiberg 89

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0496 / 07 55 38

0476 / 50 45 42

kian.verhoeven@outlook.co

Ine.krauss@telenet.be
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De boys en girls van het 3de en 4de middelbaar
hun activiteiten worden medemogelijk gemaakt
door:

Masresha Saillart

Pip Mangelschots

Bevrijdingslaan 200

Genepas 55

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0498 / 56 19 20

0491 / 64 81 42

masresha@glasatelier-saillart.be

Pip.mangelschots@gmail.com
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Onze oudste leden van het 5de middelbaar mogen
hun carrière afsluiten met:

Juul Stevens

Thomas Debie

Smissestraat 43

Meiberg 109

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0471 / 78 17 24

0479 / 27 94 06

juul.stevens@telenet.be

debiethomas@live.be
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Oh nee, leider Rik is zijn T-shirt kwijt.
Help jij mee zoeken?
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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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Spelen is troef, dat is het jaarthema van 2021-2022. Met dit
jaarthema wil de KSA spelen in de spotlight zetten. Niet voor
niets, want spelen is dé centrale kernwaarde bij KSA.
Spelenderwijs krijgen kinderen en jongeren de kans om zich te
ontplooien bij KSA. Mede door interactie en samenwerking met
anderen leren ze over zichzelf en over de wereld rondom hen.
Als KSA’er ga je elke uitdaging spelenderwijs aan. Daarbovenop hebben de kinderen en jongeren bij KSA massa’s plezier.

Spelen was vorig jaar meer dan ooit een uitdaging. KSA-leiding
toonde veel flexibiliteit en creativiteit. Ze pasten zich aan naar het
online kader waarin gespeeld moest worden. Daar was en is er enkel
maar sterke bewondering voor en ook dit jaar zal hun creativiteit blijven floreren zowel online als offline. Als KSA zetten we opnieuw het
buitenspelen extra in de verf. Want waar kunnen we ons beter uitleven dan buiten?
Als laatste benadrukt KSA dat spelen een basisrecht is voor elk kind.
Het recht op échte vrije tijd en de daarbij horende speelruimte. KSA
biedt die speelruimte en de nodige omkadering aan heel wat kinderen of jongeren over heel Vlaanderen. Er wordt rekening gehouden
met de draagkracht van elke groep om optimaal spelplezier te garanderen. Laat het duidelijk zijn dat spelen echt dé troef is van 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.

19

Alle foto’s van kamp kan je vinden op de facebookpagina!
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Om de leiding beter te leren kennen zullen wij jullie doorheen het
jaar in elke kavem een exclusief interview bezorgen van de leiding. Dit jaar beginnen we met Ferre. Hoewel hij gestopt is, blijft
Ferre een van de beste leiding die we al gehad hebben!

Naam: Ferre
Bijnaam: Fientje
Lievelingsdier: Mier
Lievelingseten: Mier

Lievelingsactiviteit:

Moeilijk, ik was er niet veel doorheen het
jaar hé

Hobby’s: Dansen
Ik ben goed in: Paaldansen, werk zien
Ik ben niet zo goed
Op mijn gat zitten
in:
Iets dat niemand over
Ik ben stiekem verliefd op Shakira
mij weet:
Mijn allergrootste Samen dansen met Shakira op waka wadroom is: ka
Mijn leukste KSA herDit jaar met de beste sloebers!
innering:
Levensmotto: Als ge werk ziet, begin te werken
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Op zaterdag ??? oktober (voor Sjo en Brekken op ??? 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)
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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!!
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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