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* Voorwoord *
Beste ouders en allerbeste leden
Nu de vogeltjes stilaan terug beginnen met fluiten en het weer zonniger en warmer wordt,
kunnen we de lente al voelen. Hiermee staat dan ook het derde trimester voor de deur. Het
tweede trimester is voorbijgevlogen en we hebben er weer het beste van gemaakt.
Natuurlijk was dit niet altijd even evident. Toch probeerden we alles op alles te zetten om de
leden zo veel mogelijk te vermaken. Ook in het derde trimester staan we weer klaar met
zeer veel enthousiasme. We hebben, jammer genoeg, wel wat activiteiten moeten afblazen
omwille van corona. Hopelijk is dat dit trimester niet zo. Hier zetten we de (grote)
activiteiten van trimester 3 en andere belangrijke zaken even op een rijtje.
Jammer genoeg kon onze vaste traditie van ouderfeest niet doorgaan dit jaar. Ook
paaseierenslag zal dit jaar niet lukken. Maar wij hebben een goed alternatief bedacht,
namelijk KSA-boxen. U kunt bij ons 4 fantastische boxen kopen waarmee u de KSA
superhard steunt. Elk van de 4 boxen heeft een andere inhoud en u kan zelf de beste box
uitkiezen. Deze zal dan op 24 april geleverd of afgehaald kunnen worden. Aarzel dus zeker
niet om eens te kijken op de website of het strookje binnen te brengen. Hopelijk kunnen we
op deze manier toch een fijn alternatief voor ouderfeest bieden. Verder zal ook de
groepsreis niet aan de orde zijn dit jaar, omwille van corona. Dit wordt volgend jaar
(hopelijk) dubbel en dik ingehaald!
Dan verplaatsen we ons al naar het einde van het schooljaar. Hier staat de vakantieanimatie
alweer voor de deur. Wij zullen dan opnieuw spetterende activiteiten organiseren om de
kinderen te vermaken. Jullie moeten je dus zeker niet vervelen tijdens de vakantie.
Dit alles is nog maar een voorproefje van het hoogtepunt van het jaar, het kamp. Hier
beleven we de gekste momenten en wordt de band nog maar eens versterkt. De inschrijving
hiervan vinden jullie ook terug in de burchtkrant.
Naast de grote activiteiten, heb je ook nog de activiteiten per leeftijd. De leiding van jouw
groep zal ook weer voor een fantastisch derde trimester zorgen. Je zult je dus zeker niet
vervelen!
Als laatste is het belangrijk om zeker je mail (en Facebook) regelmatig te bekijken voor
verdere informatie (o.a. in verband met corona). Wij zijn daarnaast ook zeer actief op sociale
media, waar wij super veel toffe foto’s posten. Je kunt ons haast op alle platforms
terugvinden. Volg ons daar dus zeker en je blijft zeker op de hoogte van al onze nieuwtjes.
Ook op onze website kunt u alles volgen. Wist jullie al dat we onze website in een nieuw
jasje hebben gestoken? Ga zeker eens een kijkje nemen! (www.ksaminderhout.be)
De leiding wens jullie alvast een fijn derde trimester. Veel kijk- en leesplezier!
Hopelijk tot snel!
Elie, Anthe, Siska, Tuur, Jonas, Kim, Jolien, Joppe, Lars, Luna, Niels, Yana, Lars, Mats, Kamil,
Lies, Giel, Britt, Jorbe, Antje en Jonas.
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* Programma joro 1-2 *
Liefste joro 1-2’ers,
We hebben voor ons laatste trimester weer veel fantastische activiteiten in petto, houd jullie
klaar want hier komen ze…:

I.v.m. corona: Voorlopig blijft de regel van 10 personen en één hobby per week aangehouden. We
hopen dat hier snel verandering in komt, maar blijven nu nog werken in groepen van 10 op
verschillende tijdstippen (zie eerdere mails!). Bij veranderingen worden jullie zeker via mail
geïnformeerd en worden de uren van de activiteiten (mogelijks) nog aangepast!

10/04: “De grote geheimagent in het bosspel”
Vandaag gaan we eens kijken of jullie een goede geheimagent zouden zijn. Om deze
moeilijke testen te kunnen doen, verwachten we jullie vandaag aan de Burcht (Bredaseweg)
om te trainen als een echte geheimagent.

17/04: Knutselactiviteit
Vandaag gaan we eens iets helemaal anders doen. We gaan de mooiste kunstwerken maken,
misschien eens iets bakken of een groot schilderij maken. Haal de kunstenaar in jezelf maar
boven!

08/05: Verfspelen
Wie gaat vandaag het allerkleurrijkst naar huis? We gaan ons eens goed vuil maken vandaag
en dan kunnen jullie zelf als schilderijtje naar huis gaan. Doe dus jullie allerslechtste kleren
aan vandaag (eventueel een wit T-shirt dan kunnen jullie het resultaat goed zien).

22/05: Sprookjesspel
Tijdens deze activiteit gaan we eens zoeken wie het leukste sprookjesfiguur is, wie is de
sterkste wolf, de liefste prinses of de stoerste ridder? Verkleed je als je favoriete sprookje en
kom vandaag zeker naar de lokalen!
Helaas was dit al onze laatste activiteit van dit trimester, omdat jullie leiding in juni allemaal
examens hebben  Maar ook ons oefenkampje en vakantie-animatie staan nog op de
planning!
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Meer info komt nog: Oefenkamp
Zoals ieder jaar organiseren we ook dit jaar een oefenkamp, dit is 1 nachtje in een tent
slapen aan de KSA-lokalen en al eens een dagje kamp proberen. De exacte datum laten we
nog weten, maar dit zal eind juni of begin juli zijn.

7 & 14/07: Vakantie-animatie
Missen jullie ons al? Ja? Wij jullie ook! Daarom zullen we vandaag spelen tot we niet meer
kunnen! Whoehoeew! Alle info over vakantie-animatie kan je op de affiches vinden.

6-11/08: KAMP!
KAAAAAAAAAAAAMP! Schrijf jullie zeker in voor ons jaarlijkse kamp in augustus: hét
hoogtepunt van het jaar! De inschrijving kunnen jullie verder in deze Burchtkrant
terugvinden.

We hopen jullie allemaal te zien op onze activiteiten. Zoals jullie ondertussen al wel weten is
het wel mogelijk dat er nog aanpassingen nodig zullen zijn omwille van de
Coronamaatregelen.
Hopelijk kunnen we snel weer allemaal samen spelen!
Tot snel!
Tuur, Siska, Anthe en Elie
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* Programma joro 3 *
Heeej joro 3’ers! Ook dit trimester hebben wij weer een aantal activiteiten klaarstaan voor
jullie. Lezen jullie snel mee?

I.v.m. corona: Voorlopig blijft de regel van 10 personen en één hobby per week aangehouden. We
hopen dat hier snel verandering in komt, maar blijven nu nog werken in groepen van 10 op
verschillende tijdstippen (zie eerdere mails!). Bij veranderingen worden jullie zeker via mail
geïnformeerd en worden de uren van de activiteiten (mogelijks) nog aangepast!

10 april: Legeractiviteit
Vandaag is het onze jaarlijkse legeractiviteit. Kom naar de lokalen en doe zeker KLEREN aan
DIE VUIL MOGEN WORDEN! Dan kunnen jullie daarna weer lekker vuil naar huis

24 april: Dorpsspel
Kennen jullie Minderhout al goed? Weten jullie alles hier al zijn? We zullen dat vandaag eens
testen tijdens een groot dorpsspel. We starten aan de lokalen en verkennen heel
Minderhout.

8 mei: Bubbelactiviteit
Bubbels hier, bubbels daar, we horen het overal tegenwoordig. Maar wij gaan het bubbelen
vandaag net iets leuker maken Kom dus zeker naar de KSA vandaag!

22 mei: Bosspel
Het is lenteeee, dat betekent: vogeltjes die fluiten, de zon die schijnt en weer blaadjes aan
de bomen! Perfect weer om nog eens in het bos te gaan spelen dus. Vergeet je fiets zeker
niet mee te nemen naar de KSA, dan kunnen we samen naar het bos fietsen. LET OP:
vandaag is het van 14-17u.

5 juni: Knutselactiviteit
Knutselen jullie graag? Wij ook!! We hebben keitoffe ideetjes. Zullen we dan samen
knutselen? Wij hebben er al zin in! Kom daarom zeker naar deze activiteit en breng al je
creativiteit mee.
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19 juni: Kabouteractiviteit
Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen .... " Weet jij wat daar normaal op zit?
Juist ja, een kabouter. Wil jij eens weten hoe het voelt om een echte kabouter te zijn? Kom
dan naar de lokalen in jouw beste kabouteroutfit! En kom samen met ons de
kabouterwereld ontdekken.

7 & 14 juli: Vakantie-animatie
Missen jullie ons al? Ja? Wij jullie ook! Daarom zullen we vandaag spelen tot we niet meer
kunnen! Whoehoeew! Alle info over vakantie-animatie kan je op de affiches vinden.

3-11 augustus: KAMP!
KAAAAAAAAAAAAMP! Schrijf jullie zeker in voor ons jaarlijkse kamp in augustus: hét
hoogtepunt van het jaar! Meer info over de inschrijving kunnen jullie verder in deze
Burchtkrant terugvinden.

Dit was het alweer voor dit jaar! Wij hopen jullie allemaal zeker nog op deze laatste
activiteiten te zien. Tot op de KSA!

Jonas, Jolien en Kim
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* Programma joro 4 *
Hoi vrienden en vriendinnen van joro 4!
We hopen dat we jullie weer veel gaan zien binnenkort en dat we weer met meer kunnen spelen!
Het einde van dit jaar komt al bijna in zicht, maar niet getreurd: we hebben nog heeeel veel toffe
activiteiten gepland voor jullie! Lees het programma goed na, zodat je geen superleuke activiteiten
mist!
I.v.m. corona: Voorlopig blijft de regel van 10 personen en één hobby per week aangehouden. We
hopen dat hier snel verandering in komt, maar blijven nu nog werken in groepen van 10 op
verschillende tijdstippen (zie eerdere mails!). Bij veranderingen worden jullie zeker via mail
geïnformeerd en worden de uren van de activiteiten (mogelijks) nog aangepast!

10 april 2021 – Legeractiviteit à la joro 4
Geeeeef acht! Vandaag testen we jullie “legerskills” en laten we jullie zien hoe het er in het leger aan
toe gaat! Kom zeker meetrainen en spelen! Dit jaar is het natuurlijk anders. Omdat we niet met de
hele KSA mogen samenkomen, zullen we ons amuseren met elkaar! We verwachten jullie van 13u tot
15u op de KSA.

24 april 2021 – Studio 100-gekte
Vandaag gaan we jullie onderdompelen in de wereld van Studio 100. Van K3 tot ROX, en van Samson
en Marie tot Mega Mindy, je kan het zo gek niet bedenken! We spelen vandaag allerlei spelletjes met
een tintje Studio 100. Kom allemaal om 13u naar de KSA, zodat jullie om 15u weer naar huis kunnen
keren!

8 mei 2021 – Buitenspeeldag
Kan jij ook maar geen genoeg krijgen van buiten spelen? Dan hebben wij de ideale activiteit voor jou!
Wij zorgen voor alle leukste spelletjes, zodat jullie je super gaan amuseren. Kubben, honkbal, of
springen op het springkasteel? Noem maar op! Er zullen zelfs Bubble Balls zijn! Kom jullie allemaal
uitleven van 14u tot 17u aan de lokalen!

22 mei 2021 – Dorpsspel
Huis, winkel, schoenmaker, huis, huis, kapper, kerk, huis, speelplein, huis. Hoe goed kennen jullie ons
onwaarschijnlijk, fantastisch, indrukwekkend en gigantisch Minderhout? Dit gaan wij vandaag eens
testen. Denken jullie dat je het coolste dorp in België vanbuiten kent? Kom dan allemaal van 14 tot
17 uur naar de lokalen zodat we daar kunnen starten aan deze leuke namiddag.
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5 juni 2021 – Chillie willie activiteit
Soms hebben we ook eens gewoon goesting in een rustig avondje. Daarom gaan we vandaag met zen
allen een chill filmavondje houden! Wij hebben alvast heel veel zin om jullie eens lekker te
verwennen vanavond! Als jullie ook zin hebben in een knus en gezellig avondje, kom dan van 18u30
tot 21u naar de lokalen. Neem ook allemaal een dekentje mee! Als je wil, mag je ook je pyjama al
aandoen ;)

26-27 juni 2021 – Joro 4 weekendje
Dit is het weekend waar wij allemaal zo lang naar hebben uitgekeken! We gaan met zen allen
kamperen op de KSA! We zullen allerlei leuke spelletjes spelen, en dan ook blijven slapen op de KSA,
hoe zalig is dat?! Verdere info zal nog volgen!

7 & 14 juli 2021 – Vakantie-animatie
Missen jullie ons al? Ja? Wij jullie ook! Daarom zullen we vandaag spelen tot we niet meer kunnen!
Whoehoeew! Alle info over vakantie-animatie kan je op de affiches vinden.

Zo, dat was het KSA-jaar dan weer. Maar we moeten natuurlijk niet lang wachten tot we elkaar
allemaal weer gaan kunnen zien, want het kamp komt er weer aan! Wij kunnen niet wachten om
jullie terug te zien! (P.S. Vergeet je dus zeker niet in te schrijven voor KAMP!)
Groetjes van jullie superleuke, gekke, fantastische, coole leiding
Joppe, Luna en Lars!!
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* Programma joro 5-6*
Hej stoere joro 5-6’ers! Hier is alweer ons laatste programma voor dit jaar (snif) . Maar niet
getreurd! Het wordt nog een super trimester! Hopelijk zijn we snel weer van die vervelende
coronaregels verlost en kunnen we het einde van ons KSA-jaar nog een beetje “normaal” afsluiten.
Lees hieronder snel wat we (hopelijk) nog gaan doen dit trimester…

I.v.m. corona: Voorlopig blijft de regel van 10 personen en één hobby per week aangehouden. We
hopen dat hier snel verandering in komt, maar blijven nu nog werken in groepen van 10 op
verschillende tijdstippen (zie eerdere mails!). Bij veranderingen worden jullie zeker via mail
geïnformeerd en worden de uren van de activiteiten (mogelijks) nog aangepast!

17 april 2021 – MEGA Quiz
“Hoeveel is 8x9? Hoe heet het beste vriendje van de vis Nemo? Wat vieren we
op 6 december? …” Zijn jullie goede quizzers? Wij willen dat vandaag een
keertje testen! Kom dus zeker naar de lokalen om jullie quiztalent te laten zien!

1 mei 2021 – Rechtdoortocht
Zelfs op een feestdag organiseren wij KSA-activiteiten voor jullie ;) Vandaag maken we een
avontuurlijk wandelingetje. We gaan alleen maar rechtdoor (of we zullen dat toch proberen )!
Heb je zin om mee te wandelen? Kom dan zeker naar de KSA vandaag!

15 mei 2021 – Bosspel
Amaaai! Dat is lang geleden! We gaan nog eens naar het BOS!! We verzamelen vandaag aan de
Burcht (Bredaseweg) om een GROOT BOSSPEL te spelen!
Let op: Omdat de activiteiten door de coronaregels momenteel nog wat korter zijn, vragen we om
rechtstreeks naar het bos te komen. Zo kunnen we alle tijd gebruiken om ons volledig uit te leven!
(PS. Bij wijzigingen van de coronaregels, komt er sowieso een mailtje jullie kant uit).

29 mei 2021 – Waterspelletjes
Ja ja, jullie lezen het goed! Vandaag hopen wij op echt zomerweer. Trek jullie
zomerkledij maar aan en speel met ons superleuke waterspelletjes! Leef je
vandaag helemaal uit en kom dus zeker naar de KSA-lokalen.
(PS. Bij slecht weer voorzien wij een alternatieve activiteit)
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12 juni 2021 – “Chillen met die billen”- activiteit
Tijdens die (vervelende) examens, heeft jullie leiding wel eens nood aan een “chill-activiteit”. Daarom
zullen we vandaag een avondactiviteit doen! Voor deze activiteit worden jullie aan de lokalen
verwacht van 18.30u tot 21.00u (!). Trek dus je ‘chilliewillie-kleren’ aan en kom je amuseren tijdens
deze activiteit.

26 juni 2021 – Verrassingsactiviteit
Het einde van ons joro 5-6-jaar wordt een heuse verrassing! Gaan we vandaag op
uitstap? Spelen we een té gek spel? Doen we iets wat we nog nooit eerder deden? …
Alles zal afhangen van het weer (én de coronaregels, jammer genoeg). Het blijft
voorlopig dus een groot raadsel voor jullie. Over deze activiteit krijgen jullie later meer
informatie (via mail) Maar je kan deze datum dus zeker al in je agenda schrijven.

7 & 14 juli 2021 – Vakantie-animatie
Missen jullie ons al? Ja? Wij jullie ook! Daarom zullen we vandaag spelen tot we niet meer kunnen!
Whoehoeew! Alle info over vakantie-animatie kan je op de affiches vinden.

3-11 augustus – KAMP!
Kamp staat alweer voor de deur!! JOEPIEEE!! Wij kijken er zo hard naar uit! Schrijven jullie je zeker
ook in? Je kan de kampinschrijving op het einde van deze Burchtkrant alvast terugvinden. Hopelijk
gaan jullie allemaal mee.

Zo, dit was het alweer voor dit jaar. Wij hopen jullie allemaal zeker nog op de activiteiten te zien en
kijken er alvast naar uit!
Speelse groetjes en tot snel!
Mats, Lars, Niels en Yana
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* Programma knim *
Hej hej Knimmers! Hier is alweer het programma voor ons derde en laatste trimester. Lees
snel wat we voor jullie in petto hebben ;)

I.v.m. corona: Voorlopig blijft de regel van 10 personen en één hobby per week aangehouden. We
hopen dat hier snel verandering in komt, maar blijven nu nog werken in groepen van 10 op
verschillende tijdstippen (zie eerdere mails!). Bij veranderingen worden jullie zeker via mail
geïnformeerd en worden de uren van de activiteiten (mogelijks) nog aangepast!

17 april: Verfspelen
Zin om nog eens goed vuil te worden? Vandaag kan je je helemaal laten gaan tijdens onze
verfspelen!
Ps. Doe niet je beste kleren aan.

1 mei: Dropping
Trek je wandelschoenen al maar aan en laat je helemaal gaan tijdens deze geweldige
activiteit. Het zal van jullie afhangen of je thuis geraakt… of niet. Spannend!

15 mei: Bosspel
Boom, tak, eikel, boom, blad, ... vandaag doen we een superleuk bosspel!!! Vergeet zeker je
fiets niet mee te brengen.

29 mei: Filmavond
Vanavond doen we niks te actief maar gewoon gezellig onder elkaar chillen. Neem gerust
een kussen, deken, slaapzak, ... mee en dan kunnen we samen genieten van een chille
avond.

12 juni: Vlottentocht
Maak je klaar voor deze creatieve opdracht. Jullie gaan namelijk een eigen vlot moeten
bouwen. Ga je succesvol kunnen varen of gaat je vlot onder water eindigen? Ontdek het
vandaag samen met ons.

KSA Minderhout - Schoolstraat 8 - www.ksaminderhout.be

11

7 & 14 juli: Vakantie-animatie
Missen jullie ons al? Ja? Wij jullie ook! Daarom zullen we vandaag spelen tot we niet meer
kunnen! Whoehoeew! Alle info over vakantie-animatie kan je op de affiches vinden.

3-11 augustus: KAMP!
Kamp staat alweer voor de deur! Wij kijken er al naar uit! Schrijven jullie je zeker ook in? Je
kan de info over de kampinschrijving in deze Burchtkrant alvast terugvinden. Hopelijk gaan
jullie allemaal mee.

Tot op de activiteiten!
Groetjes van jullie coolste leiding
Giel, Kamil en Lies
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* Programma sjo *
Hoihoi!! Hopelijk hebben jullie, net als ons, even hard genoten van het tweede semester. Daarom
hebben we alweer een spetterend derde (en laatste ) semester voor jullie klaar staan!! Tot snel!

I.v.m. corona: Voorlopig blijft de regel van 10 personen en één hobby per week aangehouden. We
hopen dat hier snel verandering in komt. Bij veranderingen worden jullie zeker via mail
geïnformeerd!

1 april 2021

13-16 april 2021: JOEPIE

Verrassingsactiviteit
29 april 2021

8 mei 2021

22 mei 2021

5 juni 2021

7 & 14 juli 2021: Vakantie-animatie

3-11 augustus 2021: KAMP!

Houd zoals gewoonlijk de Whatsapp-groep in het oog! Tot dan!
Jorbe & Britt
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* Affiche *
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* Affiche *
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* Affiche *
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* Affiche *
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* Affiche *
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* De avonturen van Boris *
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* Schoenmaat 32 *
Puzzelen jullie mee?

De paashaas heeft een paasei
verstopt.
Help jij Bertje met zoeken?

Kleur de paaseieren zo mooi mogelijk in.
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* Puzzelhoekje *

Verbind alle getalletjes en kleur de
tekening in.

Breng de jongen naar de bloemen, zodat hij ze
water kan geven.

Kan je alle woorden van de
woordzoeker vinden?
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* Vroeger en nu *
“Vroeger was alles beter.” We kennen het allemaal wel. Dat ene vervelende zinnetje
dat heel veel ouders en grootouders zeggen, wanneer ze nostalgisch terugdenken
aan hun tijd van vroeger. In deze rubriek nemen we elk jaar een klein duikje in hoe
het vroeger op de KSA van Minderhout was. (De kenners onder ons weten uiteraard
dat het toen KSJ Minderhout was.

)

Hiernaast zien jullie een terugblik naar het
fantastische kamp in de zomer van 2019. De
toenmalige koks kwamen op het fantastische idee
om voor één keer de ondeugende streken mee te
nemen naar de eetshelter. Wat nooit bij de mama
en papa thuis zou mogen, was nu ineens een
verplichting. We graaiden en grepen zoveel
spaghetti als we konden. De veel te warme saus
temperde al snel het enthousiasme. Diegene die
het zich nog herinneren, weten vast dat dit
uiteindelijk resulteerde in een heus
voedselgevecht. Hoe kon het ook anders… Een
creatief, leuk en nieuw idee zou je zeggen.
Alhoewel dit laatste toch niet helemaal waar is…

Na het verslinden van meer dan 15 jaar
aan KSA/KSJ foto’s, had ik nog steeds
geen bewijs. Uiteindelijk ben ik, als laatste
hoop, in de fotoboeken gekropen. Een
waar plezier om eens te zien hoe het er
vroeger aan toeging en welke evolutie er
is gemaakt. Een exacte datum hebben we
helaas niet, maar we zijn wel zeker dat
deze foto van 2002 is. Er is zelfs
schriftelijk bewijs dat ze in de KSJ in 1998
ook al eens “ne keer zonder bestek”
hebben gegeten. En of het toeval is dat
het in beide gevallen om spaghetti gaat?
Ik dacht het niet
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* Ledenbabbeltje *
Ook dit jaar kozen we 2 leden uit voor een kort ledenbabbeltje. Wat waren hun leukste KSAmomenten? Hoe vonden ze de afgelopen activiteiten? … Lees het hier zeker mee!

Nando (KNIM 1)
Ben je altijd al mee op kamp geweest?
Elk jaar dat ik in de KSA zat wel.
Wat vond je tot nu toe je leukste jaar in de KSA?
Mijn eerste jaar dat ik in de KSA kwam. Ik zat toen in joro 4 (2018). Ik vond het vooral een
leuk jaar omdat we een hele hechte groep waren, eerder een kleinere groep ook.
Wie was je leiding toen?
Veronique, Britt, Joppe en Jonas D.
Zou jij ooit graag leiding worden?
Heel graag!

Noor (JORO 6)
Wat vind je de leukste activiteit doorheen het KSA jaar?
Verfactiviteit, omdat je je dan helemaal kan uitleven en goed vuil wordt.
Wat is je mooiste moment op de KSA?
Op kamp, omdat het gewoon heel gezellig was en ik onvergetelijke
momenten beleefd heb.
Hoe waren de afgelopen activiteiten?
Heel leuk, omdat de groepjes wat kleiner waren en dat vind ik
gewoon gezelliger.
Zou je ooit graag leiding worden?
Ja, heel graag dit lijkt me superleuk!
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* Koken met kokkie *
Gezonde koekjes
Ingrediënten:
-

250 gram bloem 250
Een banaan
3 eieren
100 gram suiker
6 gram bakpoeder
60 gram proteïne poeder (dit kan je vervangen
door bloem met wat vanillesuiker)
100 gram havermout
Snuifje zout
50 tot 100 gram pure chocolade
Eventueel wat melk
Klontje boter (voor invetten van bakpapier)
IJs voor de liefhebbers

Bereiding:
Verwarm de oven op 180°.
Doe alle ingrediënten in een kom en meng alles goed. Voeg eventueel wat melk toe als het
beslag te taai is. Dit kun je weten door het beslag in de kom naar 1 kant te doen en als deze
niet direct terug wegzakt is het goed.
Vet het bakpapier in en giet het beslag op de bakplaat met het bakpapier.
Smeer het uit in een mooi vierkant.
Zet het 10 minuten in de oven en check met een mespuntje of het deeg gaar is (als het er
nog aanplakt is de koek nog niet klaar).
Laat het even afkoelen en snijd de koek in stukjes. Eet het op met een lekker glaasje melk of
gebruik het als broodje bij een icecream-sandwich (dit kan je doen door 2 koekjes te pakken
en hiertussen een bolletje ijs te doen, platdrukken en genieten).
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* Moppenhoekje *
Wat is er leuker dan lachen? Lach, gier en brul met deze mopjes! En kan je ook
de raadseltjes oplossen? (P.S. De oplossingen vind onderaan deze pagina terug)
1) Raadsel: Als je het kent, is het er niet meer, wat is het?
2) Raadsel: Wat is bruin met gele vlekken en kruipt over de grond?
3) Raadsel: Wat krijg je als je een kangoeroe met een slang kruist?
4) Gek, Niets en Niemand zitten in een boom. Dan valt Niemand er
opeens uit. Niets zegt tegen Gek, “bel jij het ziekenhuis even?” Gek
draait het nummer van het ziekenhuis. Hallo ik ben Gek en ik bel voor
Niets, om even te zeggen dat Niemand uit de boom is gevallen.
5) Er was eens een meneer die ging naar de dokter. Hij zei tegen de
dokter ‘mijn neus is verstopt”. Toen zei de dokter tegen die meneer
“ik heb hem al gevonden. Hij zit midden op je gezicht!”
6) Er zaten eens 2 vogeltjes in een nestje. De ene zegt tegen de andere:
lekker windje hé! De andere zegt: ja, zal ik er nog eentje laten?
7) Kan jij hoger springen als de Eiffeltoren? Ja, want de Eiffeltoren kan
niet springen!
8) Raadsel: Het is wit en het ontploft. Wat is het?
9) Raadsel: Het is groen en verschuilt zich achter een boom. Wat is het?
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* Testrubriek *
Wil jij je kennis nog eens testen? Probeer alle vragen op te lossen
De oplossing kan je verder in deze Burchtkrant vinden.

Vraag 1: In welke stad staat het Atomium?
A)
B)
C)
D)

Antwerpen
Brussel
Minderhout
Gent

Vraag 2: Hoe heet het nieuwe baasje van Samson?
A)
B)
C)
D)

Marie
Marie-Jose
Anne-Marie
Marlèneke

Vraag 3: Wat is de postcode van Minderhout?
A)
B)
C)
D)

2321
2320
3222
2322

Vraag 4: Hoeveel treden telt de trap van de kerk van Hoogstraten?
A)
B)
C)
D)

150
300
200
100

Vraag 5: Wat voor dier is onze mascotte Boris?
A)
B)
C)
D)

Wasbeer
Pandabeer
Koalabeer
Grizzlybeer

Vraag 6: Hoeveel tanden heeft een volwassen mens?
A)
B)
C)
D)

22
21
32
31
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* Wist-je-datjes *
Ook dit trimester zochten wij een aantal kei interessante weetjes op! Lees je
mee?
Wisten jullie dat ….
• We dit jaar "KSA-boxen” verkopen als alternatief voor ouderfeest?
• Het nog minder dan 150 dagen duurt totdat ons kamp begint?
• De Rode Duivels nog altijd eerst staan op de wereldranglijst?
• Er voor elke mens een miljoen mieren op aarde zijn?
• De aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt?
• Een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in een badkamer
doorbrengt?
• Er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord “twaalf”?
• Een slak 3 jaar kan slapen?
• Je niest met een luchtsnelheid van zo’n 150 kilometer per uur?
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* Verjaardagskalender *
Mei
3
9
10
10
12
12
13
13
15
15
20
23
24
27
28
28
29
31
Juni
1
5
6
7
9
10
11
12
12
12
16
18
22
23
24
25
27
27
28
30

Ellis Boeren
Gilles Van den Zegel
Emmelise Leuris
Jonas Hillen
Nore Gabriels
Juul Brosens
Jolien Koyen
Bent De Bont
Mare Hoedemakers
Silke Stes
Rick Verschueren
Ruben Verschueren
Kyano Goossens
Nando Boeren
Yorick Willems
Mats Lauryssen
Truus De Loore
Jitske Dekkers

Tess Govaerts
Antje Boeren
Daphne Carlier
Kobe Sprangers
Lowie Geens
Elie Van Oerle
Elise Jespers
Lies Vermeiren
Wenke Koyen
Kobe de Bruin
Cristian Scutaru
Paulien Vindevoghel
Elodie Brughmans
Tibo Goeman
Laure Smits
Toon Verschueren
Jasmine Ionescu
Kyara Hinneman
Berten Boutsen
Yuna Brosens

Joro 1-2
Joro 1-2
Joro 1-2
Leiding
Joro 3
Joro 3
Joro 1-2
Joro 5-6
Joro 1-2
Joro 3
Knim
Joro 5-6
Joro 3
Knim
Joro 1-2
Leiding
Joro 1-2
+16

Joro 5-6
Leiding
Joro 4
Knim
Joro 3
Leiding
Joro 1-2
Leiding
Joro 3
Knim
Joro 4
Sjo
Joro 3
Joro 5-6
Joro 4
Joro 1-2
Joro 1-2
Knim
+16
Knim

Juli
5
5
6
7
12
13
13
13
16
22
25
25
26
29
31
31

Kaat Goetschalckx
Milan Rombouts
Roos Janssen
Niels Haseldonckx
Marie Quirijnen
Lenn Houben
Lucas Triana
Alex Van Gestel
Tobe De Smedt
Liene Van De Locht
Fee Van Kooijk
Lars Boeren
Caro Donckers
Lars Viskens
Lena Jacobs
Vince de Bruin

Augustus
3
Elien Van Dun
3
Marie Broers
3
Senna Van Nispen
4
Gwenn Keustermans
5
Jorbe Brosens
6
Julie Mertens
8
Marthe Snijders
9
Stella Janssen
10
Nand Adriaensen
12
Quinn Meyvis
12
Stien De Bie
17
Noah Vanhooydonck
20
Klaar Adriaensen
21
Niels Baets
21
Estelle Van den Zegel
22
Louise Van Ravensteyn
24
Korneel Raats
24
Miley De Jonghe
27
Britt Snels
28
Lisse Oomen
29
Jinthe Rombouts
30
Mila Jacobs
31
Loïc Van Besauw
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Joro 1-2
Knim
Knim
Joro 1-2
Joro 3
Joro 1-2
Joro 5-6
Knim
Joro 5-6
Knim
Joro 3
Leiding
Knim
Joro 5-6
Joro 1-2
Joro 5-6

Joro 1-2
Joro 1-2
Sjo
Joro 4
Leiding
Joro 5-6
Joro 3
Sjo
Joro 1-2
Joro 1-2
Knim
Joro 4
Joro 5-6
Joro 4
Joro 4
Joro 1-2
Joro 4
Joro 5-6
Leiding
Joro 1-2
Sjo
Joro 3
Knim

29

* KSA-winkel *
KSA-gadgets:
Wij willen jullie zeker nog eens even warm maken voor de KSA-winkel.
Surf even naar https://www.ksa.be/webshop/ksa-antwerpen-brabant en
ontdek het ruime aanbod aan KSA spulletjes, zoals: drinkflessen,
pennenzakken, ringmappen, fietsbellen, petten, zonnebrillen, balpennen,
badhanddoeken en nog veel meer!

Kledij van KSA Minderhout:
Willen jullie graag een T-shirt / Trui / Vest van KSA Minderhout? Dat kan!
Omwille van COVID-19 is het momenteel niet mogelijk om op grote,
gezamenlijke activiteiten pasmomenten te voorzien, maar uiteraard kan je nog
steeds truien, vesten, T-shirts bestellen!
Surf even naar: www.ksaminderhout.be, zet je computermuis op het pijltje
naast ‘webshop’ en ga naar ‘kledij’. Daar kan je alle KSA-kledij terugvinden, mét
prijzen en maten. Bestellen doe je door het gewenste kledingstuk in je
winkelmandje te steken en verder te gaan naar “bestellen”.
Wij zorgen er dan voor dat de bestelde items tot bij jou geraken!
Wij geven hieronder graag nog even onze beschikbare maten en bijhorende
prijzen mee:
Wat?

Maten

Prijs

KSA vest

Kindermaten: 5/6 jaar, 6/8 jaar, 8/10 jaar, 10/12 jaar, 12/14 jaar

€25

Volwassenmaten: S, M, L, XL

€30

Kindermaten: 6/8 jaar, 8/10 jaar, 10/12 jaar, 12/14 jaar

€25

Volwassenmaten: S, M, L, XL

€30

Kindermaten: 7/8 jaar, 9/11 jaar, 12/14 jaar

€15

Volwassenmaten: S, M, L, XL

€15

(lichtgrijs)

KSA trui
(donkergrijs)

KSA T-shirt
(donkerblauw)
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* Kampinschrijving *
Nu het derde trimester voor de deur staat, kunnen jullie ook weer beginnen inschrijven voor
ons jaarlijkse kamp! Inschrijven kan tot en met zondag 20 juni 2021.

Praktische info
KAMP KSA MINDERHOUT:
LTG
Joro 3 t.e.m. sjo
Joro 1-2

DATUM
3 t.e.m. 11 augustus
6 t.e.m. 11 augustus

PRIJS
€115
€75

I.v.m. Covid-19: Omwille van corona kunnen er nog wijzigingen aangebracht worden. Wij
weten immers nog niet in welke omstandigheden de jeugdkampen deze zomer mogen
doorgaan. We proberen onze jaarlijkse data zo goed mogelijk te behouden en hopen
natuurlijk dat ons kamp gewoon kan doorgaan. Meer info krijgen jullie hierover steeds via
mail.

Hoe inschrijven?
Inschrijvingen voor ons kamp gebeuren volledig digitaal. Surf even naar:
www.ksaminderhout.be/inschrijving/inschrijving-kamp en klik op de knop “Inschrijving KSA
kamp”.
Je zal dan doorverwezen worden naar een Google formulier. Daar kan je alle info over het
kamp en de inschrijving nog eens nalezen. Let op: Vul steeds het inschrijvingsformulier in +
de medische fiche en doe dit per kind apart.

Heb je nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar ksaminderhout@gmail.com

Hopelijk tot op kamp!
De leiding
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* De leiding *

Joro 1-2
Elie Van Oerle
Anthe De Bie
Tuur Lauryssen
Siska Van Dyck
Joro 3
Jonas Aerts
Kim Snels
Jolien Hillen
Joro 4
Joppe Vermeiren
Luna Vanhoof
Lars Boeren
Joro 5-6
Yana Vermeiren
Lars Van Dyck
Niels Vermeiren
Mats Lauryssen
Knim
Lies Vermeiren
Giel Bastiaansen
Kamil Janssen
Sjo
Britt Snels
Jorbe Brosens
+16
Jonas Hillen
Antje Boeren

Minderhoutsestraat 93
Grote Plaats 2A (Wortel)
Sint-Michielsstraat 28
Minderhoutdorp 23

0474 06 51 40
0489 09 73 93
0471 76 25 01
0471 72 01 78

Minderhoutsestraat 139
Princeven 4
Hal 20

0493 55 03 25
0471 68 32 57
0471 09 00 38

Bredaseweg 42A
Minderhoutsestraat 22
Koestraat 13

0479 17 82 78
0478 34 96 15
0471 74 39 70

Bredaseweg 42A
Minderhoutdorp 23
Bredaseweg 42A
Sint-Michielsstraat 28

0474 86 44 13
0475 40 04 83
0471 63 78 35
0470 65 47 00

Donckstraat 2 (Meer)
Mariaveld 14
Lage Weg 1A

0471 66 23 31
0474 27 14 66
0471 37 25 59

Princeven 4
Sint-Michielsstraat 37

0471 24 11 34
0471 10 19 04

Hal 20
Witherenweg 31

0471 90 45 75
0490 11 73 98

Oplossing testrubriek:
1.B // 2.A // 3.D // 4.B // 5.C //6.C
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