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* Voorwoord *
Beste ouders en allertofste leden
De school is weer begonnen en het normale leven gaat gewoon terug van start. We laten
daarbij wel een onvergetelijke zomer boordevol herinneringen achter, met als hoogtepunt
natuurlijk het kamp. Het kamp in Werchter was er zeker één om nooit meer te vergeten (de
muggen natuurlijk wel).
Aan alle mooie dingen komt jammer genoeg een eind, maar wees niet getreurd! Het nieuwe
KSA jaar staat alweer voor de boeg! Wij als leiding hebben ons weer helemaal kunnen
opladen en staan weer met volle moed klaar om er voor jullie een super tof jaar van te
maken. We hebben ons creatieve brein weer helemaal losgelaten en ervoor gezorgd dat de
leden zich niet gaan vervelen dit jaar (en de ouders ook niet).
Nu het KSA jaar terug begint, mogen we een aantal nieuwe gezichten in onze leidingsgroep
ontvangen. Dit zijn: Jinthe, Stella en Diede. Hartelijk welkom!! Daarnaast nemen we dit jaar
jammer genoeg afscheid van Lars VD en Antje. We willen hen zeer hard bedanken voor hun
inzet en enthousiasme in onze KSA. We hopen jullie nog vaak terug te zien bij +16
activiteiten.
Nu het KSA jaar terug van start kan gaan, willen we eerst goede afspraken maken om alles in
goede banen te kunnen leiden. Wat je natuurlijk niet nodig hebt tijdens een toffe KSA
namiddag is je GSM, koeken, snoep en frisdrank. Je kunt je heel de namiddag rot amuseren
met je vrienden/vriendinnen, dus deze zaken zal je niet nodig hebben. Wij zorgen voor
genoeg water op de KSA en natuurlijk kan er af en toe ook voor een lekker tussendoortje
gezorgd worden. Je mag wel je drinkbus meebrengen naar de KSA, maar zorg er dan steeds
voor dat je naam erop staat. Op de KSA spelen we de tofste spelletjes, maar dit brengt wel
met zich mee dat je kleren vuil kunnen worden. Doe daarom zeker niet je goede kleren aan!
Ook werken wij momenteel met een sjaaltjessysteem. Dit houdt in dat je bij elke activiteit je
KSA-sjaaltje draagt. Zo kun je ook laten zien dat je een echte KSA’er bent. Je krijgt, wanneer
je als nieuw lid in de KSA komt, een gratis sjaaltje. De anderen zouden normaal nog een
sjaaltje van het vorige jaar moeten hebben. Als dit niet meer het geval is, kun je voor 3€ een
nieuw sjaaltje kopen. Ben je toch je sjaaltje vergeten? Zeg dit dan zeker aan je leiding. Zij
zullen voor een vervangsjaaltje zorgen. Dit sjaaltje neem je dan niet mee naar huis, maar
geef je gewoon terug aan je leiding op het einde van de activiteit.
Elke leeftijd heeft gedurende het jaar verschillende activiteiten. Die zul je verder in de
burchtkrant vinden en worden daar ook kort toegelicht. Daarnaast hebben we ook
groepsactiviteiten (grote activiteiten) zodat we kunnen ravotten met alle leeftijden en de
leden ook de andere leiding wat beter kan leren kennen. Deze groepsactiviteiten worden
hier al eens kort toegelicht. Voor de praktische info kan je steeds op de affiches gaan kijken
die verder in de burchtkrant geplaatst zijn.
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Op 18 september is het jaar weer begonnen met startdag. De leden hebben weer kennis
kunnen maken met hun leiding en de KSA-sfeer terug kunnen opsnuiven. Iedereen heeft zich
weer helemaal kunnen uitlaten na een drukke week op school! Wij vonden het in ieder geval
een erg leuke dag!
De volgende activiteit die dan op de planning staat, is stuntdag. Op 30 oktober zullen we
weer een knotsgekke stunt uitvoeren met de KSA. Dit wil je zeker niet missen!! We hebben
met de leiding een super coole stunt bedacht (die we nog even geheim houden) om met
heel de KSA te volbrengen. Hierna is het zoals gewoonlijk onze jaarlijkse misviering in de
kerk. Dan zetten we de ‘K’ van KSA nog eens in de kijker.
Hierna staat Lucky Night op het programma. We gaan er, na een jaartje pauze (door corona),
terug een spetterend feest van maken! Vanaf de SJO ben je hier welkom om je dansbenen
helemaal los te gooien. Dit alles zal doorgaan op 20 november. Maar niet getreurd voor de
jongsten!! Zij mogen eerder die avond de benen al eens losgooien op de kinderdisco. Dit zal
ook doorgaan in de tent die voor Lucky Night opgesteld wordt.
Op 28 november zal Sinterklaas eens langskomen in Minderhout. Hij zal ons zeggen of jullie
allemaal braaf zijn geweest en of jullie nog wat lekkers krijgen. Ook deze keer zal de KSA
deze dag organiseren samen met de andere verenigingen van Minderhout. Meer info kan je
terug vinden op de affiche of krijg je later in je brievenbus.
Op oudejaarsdag zullen jullie ook weer kunnen genieten van onze heerlijke pannenkoeken.
We gaan, zoals elk jaar, op 31 december om 10u klaarstaan in de KLJ-lokalen om jullie te
verwennen met pannenkoeken. Kom dus zeker eens voor ons zingen op onze
Pannenkoekenbak!
Als laatste groepsactiviteit hebben we dan mysterieuze KSA-vriendjes-namiddag. Op deze
activiteit mag iedereen zijn vriendjes en vriendinnetjes meepakken die wel of niet op de KSA
zitten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!! Jullie zijn allemaal welkom op 5 februari.
Verder willen we nog zeggen dat je zeker een kijkje moet nemen op onze super toffe
website: www.ksaminderhout.be. Je vindt er allerlei zaken zoals de burchtkrant, foto’s en
natuurlijk ook veel praktische informatie. Daarnaast zitten we ook op sociale media, waar je
allerlei super toffe foto’s ziet verschijnen.
Nu kan je rustig door de eerste burchtkrant van het jaar bladeren. De leiding heeft vanalles
voorzien en ervoor gezorgd dat het echt fantastisch gaat worden dit jaar. Hopelijk zien we
jullie heel vaak op de activiteiten!
TOT SNEL!!!
Elie, Jorbe, Britt, Niels, Jolien, Stella, Anthe, Siska, Lies, Jonas A, Yana, Jonas H, Giel, Mats,
Jinthe, Diede, Tuur, Kim, Joppe, Luna, Kamil en Lars.
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* Programma joro 1 *
Wij hebben voor jullie heel wat leuke activiteiten in petto. Lees hier wat we allemaal gaan doen

9 oktober: Grote Boerderijactiviteit
Vandaag zijn jullie allemaal welkom op onze mooie KSA boerderij. We horen de koeien al loeien, de
varkentjes al knorren en de konijnen al snuffelen. Die zijn allemaal al heel benieuwd om jullie te leren
kennen. Jullie zijn dus allemaal welkom van 14u-16u verkleed als je favoriete boerderijdier.

22 oktober: Dag van de jeugdbeweging
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging, dat wil zeggen dat jullie allemaal jullie mooiste KSA outfit
mogen aandoen om naar school te gaan.

23 oktober: Bosspel
Weten jullie al wie er allemaal in het bos woont? Behalve allemaal verschillende diertjes, hebben wij
een paar dagen geleden ook heeeeeel kleine kaboutertjes gevonden in ons KSA bos. Zijn jullie
benieuwd? Kom dan zeker mee onze kaboutervriendjes zoeken. Daarvoor worden jullie om 14u met
de fiets verwacht aan de KSA lokalen en om 17u mogen jullie weer naar huis

30 oktober: Stuntdag en misviering
Wat we vandaag gaan doen, blijft voorlopig nog een groot geheim! Kom het mee met ons ontdekken
op onze stuntdag!
Eén keer per jaar zetten we ook de ‘K’ van KSA in de kijker. Dus vandaag gaan we na de activiteit nog
naar de kerk voor een echte KSA viering. Meer informatie kunnen jullie vinden op de affiche (in de
burchtkrant).

6 november: Schattenjacht
WIJ ZOEEEKEN EEN SCHAT, WIJ ZOEEEKEN EEN SCHAT. WE ZIJN OM DIE TE VINDEN AL
DAAAGENLANG OP PAD….
Wij zijn al zoooo lang op zoek naar een schat. We hebben al wel een mooie schatkaart gevonden,
maar de leiding is niet zo goed in schatten vinden  Willen jullie ons komen helpen? Ja? Jippieeeee!
Dan zijn jullie van 14u-16u welkom aan de KSA lokalen

20 november: Kinderdisco
Vandaag is het Lucky Night. Dat wil zeggen dat jullie allemaal naar onze mega geweldig fantastische
kinderdisco mogen komen. Doe jullie beste dansschoenen aan en neem al je vriendjes en
vriendinnetjes mee om jullie beste dansmoves te laten zien. (Meer info: zie affiche)
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4 december: Verrassingsactiviteit
Vandaag is het verrassingsactiviteit. Het is van 14u-16u aan de KSA lokalen en voor de rest is het nog
een groot geheim. Spannend!!

18 december: Kerstactiviteit
De kerstboom staat al, alle huizen zijn versierd met mooie lichtjes. Dat wil zeggen dat het bijna
kerstmis is. JEEEEEEEEJ!
Dat kunnen we niet zomaar laten passeren, dus wij organiseren ook een gezellige, feestelijke, super
leuke kerstactiviteit. Daarvoor mogen jullie om 14u naar de lokalen komen en om 16u is het alweer
tijd om naar huis te gaan 

31 december: Pannenkoekenbak
Jullie zijn allemaal welkom in de KLJ lokalen voor een lekkere pannenkoek tijdens het
‘nieuwjaarkezoete-zingen’ (meer info op de affiche).

22 januari: Noordpoolactiviteit
BRRRRRRR… het is zo koud buiten, we zijn precies op de noordpool. Kunnen jullie de koude
trotseren? Dan zijn jullie om 14u welkom aan de KSA lokalen en om 16u kunnen jullie weer lekker
thuis gaan opwarmen.

5 februari: Mysterieuze vriendjesnamiddag
Vandaag mogen jullie al jullie vriendjes/vriendinnetjes/neefjes/nichtjes/buren/… meenemen naar de
KSA voor een super leuke activiteit! Meer informatie kan je vinden op de affiche in de burchtkrant

We hopen jullie allemaal te zien op onze activiteiten want wij hebben er alvast heeeeeeel veel zin in!

KSA groetjes van Britt, Jorbe en Elie
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* Programma joro 2 *
Hej stoere joro 2’ers! Lees hier snel wat we tijdens het 1ste trimester allemaal zullen doen op de KSA.
Wij hebben er al zin in!

02/10: Kennismakingsactiviteit
Nu jullie eindelijk weten wie jullie leiding is voor het komende jaar, willen wij ook wel wat meer over
jullie weten. Komen jullie vandaag allemaal naar de KSA om elkaar beter te leren kennen? Jullie zijn
welkom van 14u – 16u aan de KSA lokalen.

16/10: Het grote kabouterspel
Jullie hebben ze vast en zeker al wel eens gezien, maar vandaag gaan wij proberen zelf eens een
echte kabouter te zijn. Dit gaan wij doen tijdens ons grote kabouterspel. We verwachten jullie om
14u aan de lokalen met de fiets en verkleed als kabouter
Om 17u zijn wij terug aan de lokalen.

, dan rijden wij samen naar het KSA bos.

22/10: Dag van de jeugdbeweging
Doe vandaag allemaal jullie KSA trui, KSA vest, KSA T-shirt, KSA Sjaaltje, … aan naar school om te
laten zien dat je een echte KSA’er bent!

30/10: Stuntdag en misviering
Wij gaan vandaag weer proberen een zotte stunt te doen met de KSA. Ben je benieuwd wat de stunt
is? Kom dan zeker naar deze activiteit. Daarna zal ook onze jaarlijkse misviering weer doorgaan.
Meer info zie affiche

13/11: Survival-activiteit
Wie is nu eigenlijk de sluwste, sterkste, snelste joro 2’er? Dat gaan wij vandaag uitzoeken.
Spannend!! We verwachten jullie om 14 u aan de lokalen van de KSA en om 16u mogen jullie weer
naar huis gaan.

20/ 11: Kinderdisco
“In de disco, oooh…..” Amai, hebben jullie net zoals de leiding zin om eens helemaal uit de bol te
gaan? Dan gaan jullie dit vast en zeker ook leuk vinden! Vandaag is het kinderdisco. Voor meer info
zie affiche.
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27/11: Cowboys en indianen
Whoehooew! Vandaag ontdekken we hoe cowboys en indianen leven. Welke spelletjes zouden zij
zoal spelen? Je kan het samen met ons ontdekken van 14u tot 16u aan de KSA-lokalen. Je mag je ook
verkleden als als cowboy of indiaan.

28/11: Sinterklaasactiviteit
“Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn schoentje, leg wat in mijn laarsje, danku Sinterklaasje.”
Vandaag viert heel Minderhout feest. De Sint komt langs voor alle kinderen in Minderhout en wij
zullen daar bij zijn. Meer info volgt later.

11/12: Kerstknutselen
De feestdagen komen er weer aan en dat betekent: drukke dagen en veel cadeautjes. Om nog even
helemaal te kunnen ontspannen, gaan wij deze activiteit gezellig kerstknutselen. Jullie worden
verwacht om 14u en de activiteit is gedaan om 16u.

31/12: Pannenkoekenbak:
“Oud jaar, nieuw jaar wij wensen jullie een gelukkig nieuwjaar.” Jaja, de zangertjes komen weer op
het straat en dat betekent dat de KSA weer super lekkere pannenkoeken zal uitdelen aan al de
zangertjes. Komt het water bij jullie al in de mond? Dan zien wij jullie hopelijk allemaal om een
lekkere pannenkoek te eten. Meer informatie zie affiche.

Dit was ons programma van het 1ste semester alweer.
Hopelijk zien we jullie op onze activiteiten.
Veel knuffels, kusjes en stoere high- fives van jullie leiding!
Stella, Jolien en Niels
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* Programma joro 3-4 *
Hey stoere joro 3-4’ers! Wij hebben al super veel zin in dit KSA-jaar! Jullie ook? We gaan er voor
zorgen dat dit een super bangelijk jaar wordt!

2 oktober: Beestige activiteit
RAUUWWWWWW… Vandaag gaan we ons als echte dieren gedragen. Kom daarom allemaal
verkleed als het dier dat jij graag eens een namiddag zou willen zijn, zodat we ons helemaal kunnen
inleven in de dierenwereld! Om 14 uur begint ons dierenavontuur en om 17 uur kunnen jullie als
echte dieren terug naar huis.

16 oktober: Bosspel
Dennenappels, eekhoorntjes, blaadjes, nog meer blaadjes, en nog veel meer bomen… Vandaag gaan
we naar het bos voor ons super leuke bosspel! Kom allemaal om 14 uur met de fiets naar de KSA. Om
17 uur zullen we terug zijn.

22 oktober: Dag van de jeugdbeweging
Doe vandaag allemaal jullie KSA trui, KSA vest, KSA T-shirt, KSA Sjaaltje, … aan naar school om te
laten zien dat je een echte KSA’er bent!

30 oktober: Stuntdag + mis
Zoals elk jaar is er weer een super-coole stuntdag!! Zijn jullie benieuwd wat voor stunt we dit jaar in
petto hebben? Kom dan zeker naar de activiteit, want we zullen alle JORO 3-4’ers nodig hebben om
de stunt te doen slagen! Na de stuntdag trekken we naar de kerk voor onze jaarlijkse misviering. We
zetten dan de ‘K’ van KSA nog eens in de kijker. Voor alle info: zie affiche

6 november: Ruige spelen
Nog eens zin om je helemaal uit te leven en te ravotten? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Vandaag gaan we ons amuseren met ruige spelen, dus doe kleren aan die kapot mogen gaan. De
activiteit begint om 14 uur en zal duren tot 17 uur!
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20 november: Lucky Night kinderdisco
Hebben jullie zin in een feestje??? Vandaag kunnen jullie komen feesten in de grote Lucky Night tent
op onze kinderdisco. Jullie kunnen verzoeknummertjes aanvragen en helemaal losgaan op de muziek
met een lekker drankje! Voor meer info, zie affiche.

4 december: Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… Sinterklaas is weer in het land!!! De Sint geeft
altijd zoveel cadeautjes aan alle kindjes dus misschien is het eens tijd dat we cadeautjes maken voor
de Sint. Komen jullie allemaal mee helpen? De activiteit begint om 14 uur en om 17 uur is het weer
tijd om naar huis te gaan.

18 december: Kerstactiviteit
Ooh dennenboom, ooh dennenboom, .... het is weer bijna kerstmis!! Daarom gaan we vandaag een
super leuke kerstactiviteit doen. De activiteit begint om 14 uur en eindigt om 17 uur.

31 december: Pannenkoekenbak
Anthe: Van al dat nieuwjaarke zoete zingen heb ik toch wel een hongerke gekregen.
Lies: Jaaa, ik eigenlijk ook!
Siska: Misschien kunnen we een pannenkoek gaan eten?
Anthe en Lies: Jaaa, goed idee!
Vandaag is het pannenkoekenbak!! Meer info vind je op de
affiche.

Tot op de activiteiten!!
Anthe, Siska en Lies
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* Programma joro 5*
Hey stoere joro 5’ers! Nu jullie je nieuwe leiding kennen, zijn we allemaal weer klaar voor een
spetterend nieuw KSA-jaar! Ontdek hier snel welke activiteiten we voor jullie in petto hebben ☺

9 oktober 2021 – 14u tot 17u – Bosspel met FIETS
Boom boom boom boom boom tak tak tak tak tak burcht boom boom boom boom boom tak tak tak
tak tak eekhoorn boom boom boom boom boom tak tak tak blad blad blad mos mos mos mos mos.
We beginnen ons jaar met een MEGA BOSSPEL! We verzamelen hiervoor met de FIETS aan de lokalen
om 14.00u. Om 17.00u zullen we weer terug aan de KSA zijn.

16 oktober 2021 – 14 tot 17u – Gocartrace (met gocart!)
IEDEREEN KLAAR VOOR DE START? 3…2…1… GO!!!! Vandaag worden we echte
racepiloten! Kom allemaal van 14u tot 17u naar de KSA-lokalen. Als je een gocart
hebt (of iets anders waar je mee kan racen), breng deze dan zeker mee.
Wij hebben er alvast zin in!

22 oktober 2021 – Dag van de jeugdbeweging
Wij zijn van de… KSA!! Doe vandaag allemaal jullie KSA trui, KSA vest, KSA T-shirt, KSA Sjaaltje, … aan
naar school om te laten zien dat je een echte KSA’er bent!

30 oktober 2021 – Stuntdag en misviering
Spannend!!! Welke stunt er vandaag op het programma staat, blijft voorlopig nog even geheim. We
kunnen jullie al wel verklappen dat het MEGA LEUK zal zijn! Na de stuntdag is het ook weer tijd voor
onze jaarlijkse misviering in de kerk. Meer info: zie affiche verder in deze Burchtkrant.

13 november 2021 – 14 tot 17u – Dorpsspel
Hoe goed kennen jullie Minderhout? Wij willen dat vandaag eens onderzoeken. Vandaag spelen we
een spel in ons leuke dorpje! Kom om 14u naar de KSA-lokalen om Minderhout nog beter te leren
kennen. Om 17u is het spijtig genoeg alweer gedaan.

20 november 2021 – Kinderdisco Lucky Night
“In de disco,oohoohoo! Gaan we dansen, oohoohoo! Gaan we zingen, gaan we
swingen, gaan we op de tafels springen. In de disco, oohoo!” Hebben jullie ook zin in
een spetterende kinderdisco? Kom dan vandaag zeker naar onze grote fuiftent op het
basketbalpleintje en vier feest samen met ons! Mama’s en papa’s zijn ook welkom voor een babbel
en een drankje. Meer info: zie affiche verder in deze Burchtkrant.
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28 november 2021 – Sinterklaasactiviteit
“Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, danku Sinterklaasje!”
Nog eventjes wachten en de sint brengt weer cadeautjes en chocolade voor iedereen. Wij kunnen
niet wachten om hem te ontvangen. Daarom brengt hij Minderhout vandaag al een bezoekje. Meer
info: zie affiche verder in deze Burchtkrant.

18 december 2021 – 14 tot 17u – Kerstfeestje (met cadeautje!)
Het is weer bijna Kerstmis en dat moeten we vieren! Samen met joro 5 gaan we er
een FEESTJE van maken! Kom vandaag van 14u tot 17u naar de KSA-lokalen en vier
samen met ons dit grote feest! Om het extra feestelijk te maken, vragen we jullie
een klein cadeautje mee te brengen van +/- 2€.
Wij zijn al helemaal in feeststemming! Hopelijk jullie ook?

31 december 2021 – Pannenkoekenbak
“Nieuwjaarke zoete, een varken heeft 4 voeten, 4 voeten en een staart, dat is toch wel een centje
waard.” Hmmmm… Vandaag krijgt elke zanger van ons een lekkere pannenkoek. Smeer je keel en
zing je mooiste liedje voor ons. Je kan ons vinden aan de KLJ-lokalen (naast de Bib). Tot dan!
Meer info: zie affiche verder in deze Burchtkrant.

Zo, ons eerste trimester zit er alweer op  Maar geen nood, we hebben nog 2 trimesters vol KSAplezier te goed. Hopelijk zien we jullie dan allemaal ook op de volgende activiteiten!

Heel veeeeel KSA-groetjes!

Jonas
&

Jonas
&

Yana
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* Programma joro 6 *
Heej joro 6’ers!
Lees hieronder snel wat we dit trimester allemaal zullen doen! Wij hebben er alvast zin in!

2 oktober 15:00 – 17:00

Watercantus
Ga best nog even naar het toilet voor we beginnen want we gaan cantussen!!
Zorg ervoor dat je met grote dorst naar de KSA komt en warm je stem alvast op.

16 oktober 16:00 – 18:00

Verfspelen
Heb jij zin om nog eens goed vuil te worden? Kom dan zeker naar onze verfspelen, want daar zul je je
helemaal kunnen laten gaan.
Tip: doe niet al te beste kleren aan

22 oktober

Dag van de jeugdbeweging
Doe vandaag allemaal jullie KSA trui, KSA vest, KSA T-shirt, KSA Sjaaltje, … aan naar school om te
laten zien dat je een echte KSA’er bent!

30 oktober

Stuntdag + misviering
Ben jij ook benieuwd welke stunt we dit jaar weer in petto hebben? Kom dan zeker naar de activiteit
want we zullen alle hulp van jullie kunnen gebruiken!!! Daarna is het ook weer tijd voor onze
jaarlijkse misviering. Alle info: zie affiche

6 november 14:00 – 17:00

Bosspel
Zin om jezelf nog eens helemaal uit te leven buiten? Goed nieuws, want we gaan vandaag naar het
bos!!
Vergeet zeker je fiets niet mee te nemen!
12
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20 november

Lucky Night - kinderdisco
Ben jij klaar voor het grootste feestje van het jaar?? Laat dat maar eens zien in de tent van Lucky
Night, want we gaan er een echt feest van maken!! Daar hoort natuurlijk een drankje en een
versnapering bij zodat jullie helemaal los kunnen gaan.
Meer info: zie affiche

4 december 19:00 – 21:30

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 rustige avond. Als je wil mag je
altijd films meenemen die we kunnen kijken. De leiding zal er uiteraard ook voorzien. Tot dan!

31 december

Pannenkoekenbak
Hebben jullie zin om het jaar af te sluiten met een laatste gezellige activiteit? Kom dan op 31
december naar de KSA om een overheerlijke pannenkoek te komen eten.
Meer info: zie affiche

Hopelijk zien we jullie massaal op de activiteiten!!
Groetjes van jullie allercoolste leiding
Jinthe, Mats en Giel
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* Programma knim *
Dag lieve knimmers. Het nieuwe KSA-jaar is weer aangebroken en wij hebben er in ieder geval al
super veel zin in!!! We hebben ons best gedaan om een superleuk programma voor jullie te maken.

02/10/2021: DE KNIMDOOP (14-17u)
Zijn jullie volwaardige knimmers? Kunnen jullie tegen een stootje? Dat zullen we eens uittesten op
onze mega fantastische knimdoop! Kom zeker naar deze activiteit om een echte knimmer te worden.
(Ps: doe niet je beste kleren aan)!

16/10/2021: Dorpsspel (14-17u)
Hebben jullie ook zo veel zin in een spel doorheen ons mooi dorpje? Misschien ontdek je wel nieuwe
plekjes van Minderhout! Een FIETS is ook altijd handig.

22/10/2021: Dag van de jeugdbeweging
Iedereen van ons weet natuurlijk wel dat de KSA de beste jeugdbeweging is van heel het land. Maar
dat gaan we toch nog even tonen aan al de rest. Laat allemaal zien hoe trots je bent op de KSA en ga
in KSA-outfit naar school! Meer info: zie affiche.

30/10/2021: Stuntdag + Misviering
Hebben jullie zin om een echte stunt uit te halen? Kom dan zeker naar de stuntdag!! Daarna is het
ook weer tijd voor onze jaarlijkse misviering. Meer info: zie affiche

06/11/2021: Bosspel (18.30-21u)
Joepie, nog eens een bosspel! En het is niet zomaar een bosspel... Verwacht je maar aan iets
superleuk. Om 18.30u zijn jullie welkom aan de KSA en het zal tot 21u duren. We zien jullie graag
verschijnen MET JE FIETS!
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20/11/2021: LUCKY NIGHT
Deze dag zullen jullie nooit meer vergeten, want het wordt jullie geluksavond. Trek je dansschoenen
alvast maar aan, want het zal een hele leuke avond worden. Meer info: zie affiche.

04/12/2021: Koken (16-19u)
Mmm, wat ruik ik nu?? Is dat spaghetti? Of neen is het dan toch pizza? Van al dat eten heb ik wel
honger gekregen, jullie ook? Kom dan zeker naar de lokalen want dan gaan we samen koken!

18/12/2021: Chillavond (19-21u)
PFFFF STOMME EXAMENS... Zin om tot rust te komen tijdens jullie examenperiode? Kom zeker naar
deze activiteit om je even helemaal te “ontstressen”.

31/12/2021: Pannenkoekenbak
Alle zangertjes zijn welkom voor een heerlijke pannenkoek!! Ook als jullie gaan avondzotten zijn jullie
nog altijd welkom overdag. Meer info: zie affiche.

Zo dat was het dan alweer voor het eerste trimester! Hopelijk zijn jullie talrijk op de activiteiten
aanwezig zodat we er een schitterend KSA-jaar van kunnen maken

XXX Diede, Tuur, Kim
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* Programma sjo *
Hey SJO’ers! Wij zijn helemaal klaar om er dit jaar een TOP-jaar van te maken. Wat er jullie te
wachten staat? Toffe activiteiten, goede groepssfeer, lachen-gieren-brullen-momentjes,…En vooral
geen online-activiteiten meer! (Of laat ons toch hopen)
Lees snel verder en ontdek wat wij allemaal voor jullie in petto hebben dit trimester!

25/09: Joepie, ik word een echte SJO’er (jullie doopsel) – 15 tot 18u
Denken jullie dat jullie de titel ‘SJO’ waard zijn? Wij twijfelen daar toch een beetje over…
Vandaag is het dé dag om ons te overtuigen. Grijp dus zeker jullie kans! Kom
allemaal naar de lokalen in jullie slechtste kleren en wordt gedoopt als een echte SJO’er.
Hopelijk kunnen we na afloop aan iedereen de titel ‘Sjo’er’ geven.

09/10: Bosspel – 14u tot 17u met FIETS
Wat is er nu toffer dan een frisse neus halen in een groene omgeving? Inderdaad, niks! Dat vinden
wij ook. Daarom vinden wij het hoog tijd dat we nog eens naar die goede oude Burcht gaan. Een
beetje kampen bouwen, verstoppertje spelen, … net zoals die goede oude tijd.

16/10: Het grote ‘eh, ik weet da antwoord’-quiz – 19u tot 21u30
‘Eh, ik weet da antwoord gewoon kei hard’. Dat wordt (hopelijk) de slagzin van deze avond.
Wij zijn wel eens benieuwd hoe slim jullie nu echt zijn, want daar bestaan twijfels over.
Denken jullie alles te weten over het zonnestelsel of over het paard van Troje? Kom dan
zeker naar de lokalen! Denken jullie niet alles te weten? Kom dan ook zeker naar de lokalen,
want dan wordt je alweer wat slimmer!

22/10: Dag van de jeugdbeweging
Doe vandaag allemaal jullie KSA trui, KSA vest, KSA T-shirt, KSA Sjaaltje, … aan naar school om te
laten zien dat je een echte KSA’er bent! Vandaag zal er ook weer ontbijt te krijgen zijn in Hoogstraten
Hierover krijgen jullie later meer info.

30/10: Stuntdag + misviering – 14u tot +/-19u
We hebben een stunt, we hebben een dag. Uh! Stuntdag. We hebben een mis, we hebben een viering.
Uh! Misviering! Jaja, vandaag is het weer tijd voor onze jaarlijkse Stuntdag! Voor de SJO is dit een
bangelijke dag, waaaanttt… wij mogen de stunt doen! Zorg dus dat we met een hele hoop SJO’ers
zijn, zodat we de stunt met succes kunnen volbrengen. Zoals elk jaar gaan we ook de ‘K’ van KSA in
de verf zetten. Wij hopen dat we veel SJO’ers zien in de kerk, want dat hoort nu eenmaal bij een
jeugdbeweging!

13/11: Blinddate – 19u tot 21u30
Huh? Wie ben jij nu weer? Wat zijn jouw hobby’s? Wat eet je graag? … Allemaal vragen die we
vandaag wel eens te horen kunnen krijgen, want we gaan op Blinddate! (Meer info volgt nog via
de Whatsappgroep!)

20/11: LUCKY NIGHT!!
Waar zijn die handjes?? Want we gaan vandaag ‘bal houden’! Komen jullie ook naar het
beste tentfeestje van het jaar? Lucky Night is het ideaal evenement om als eerste keer uit te
gaan! Dus komen is zeker de boodschap.
Jullie zijn ook altijd welkom op de Kinderdisco!!! (Info: affiche)
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27/11: ‘Huh? Er klopt iemand op het raam’-activiteit – 19u tot 21u
Hoor wie klopt daar kind’ren, hoor wie klopt daar kind’ren. Hoor wie klopt daar zachtjes tegen het
raam… Awel dat vragen wij ons nu ook eens af. Zijn jullie benieuwd wie er al de hele tijd op ons raam
staat te kloppen? Kom dan zeker om 19u naar de lokalen. Hopelijk komen we er op tijd achter!

18/12: Fok de Blok – 18u30 tot 21u
Voel jij je ook zo soms alleen tijdens deze periode? Denk je elke dag ‘fok de blok’? Wil je
eigenlijk gewoon eens weg vanachter jouw bureau? Dan hebben wij goed nieuws! Kom om
18u30 naar de lokalen en dan… gaan we lekker chillen met elkaar!

29/12: Fête de Noël à la SJO – 18u30 tot 21u
Ben jij niet zo goed in Frans? Dan vertalen we het even: “Kerstfeest bij de SJO”.
Jaja, vandaag gaan we Kerst (en ook al een beetje Nieuwjaar) met elkaar vieren! Lekker hapje
eten, lekker drankje drinken,… En natuurlijk ook een tof cadeautje! Meer info over het
eten/cadeautje/… zullen jullie tegen dan in onze Whatsappgroep krijgen.

31/12: Pannenkoekenbak
Wisten jullie dat wij echt de beste pannenkoeken kunnen bakken? Neen? Geloven jullie ons niet?
Kom dat zelf dan maar eens proeven! Wij staan vandaag, zoals elk jaar, weer in de KLJ-lokalen
lekkere pannenkoeken te bakken. Dus kom er zeker eentje eten.

…. Januari ….
Ohneeee januari! Nu hebben wij examens. Maar wij hebben goed nieuws! Wij kunnen jullie
niet zolang missen, dus gaan wij tijdens januari sowieso activiteitjes doen. Wanneer of hoe
laat, kunnen we nu nog niet zeggen. Wanneer dan wel? Awel wanneer wij ons
examenrooster hebben. Dus de datums van januari verschijnen nog in de Whatsappgroep!
#nostress

05/02: Mysterieuze KSA-vriendjesnamiddag
Breng vandaag al jullie vrienden en vriendinnen mee. Iedereen is welkom op onze vriendjesnamiddag
(ook wie niet in de KSA zit). Wij dagen jullie uit om zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes mee te
nemen naar de KSA. Nu hebben jullie eens de kans om te laten zien dat jullie weldegelijk vrienden
hebben
(Meer info: affiche)

Zo seg, dat was het alweer voor dit trimester Wat vliegt de tijd toch snel!
Maar geen paniek, wij zijn al volop bezig met tweede trimester voor te
bereiden!
Hebben jullie nog activiteiten die zeker niet mogen ontbreken dit KSA-jaar?
Stuur gerust een berichtje in de Whatsappgroep en wie weet staat jouw
activiteit het volgende trimester op de planning!
Doei, Bye, au revoir, Wiedersehen, Żegnaj, Zàijiàn, addio, …
Luna en Joppe
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* Affiche *
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* Affiche *
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* Affiche *

30/10/2021
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* Affiche *

Kinderdisco “Lucky Night”

20 november 2021
18:30 – 20:00 uur
Basketbalveldje Minderhout
Inkom:
Kinderen: €2 inkom (incl. een drankje en zakje chips)
Ouders: gratis inkom
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* Affiche *
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* Affiche *

Sinterklaas

Zondag 28 november 2021
Verdere info volgt.
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* Affiche *

Pannenkoekenbak

31 december 2021
10:00 – 14:00 uur
KLJ lokalen
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* Affiche *

Mysterieuze vriendjesnamiddag

5 februari 2021
14:00 – 17:00 uur
Jullie mogen allemaal jullie vriendjes en
vriendinnetjes meenemen naar deze activiteit,
zelfs als ze geen lid zijn!
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* Wie is het? *
Willen jullie de leiding nog een beetje beter leren kennen? We stellen ons graag nog eens voor!

Joro 1
Elie
Heeeey,
Ik ben Elie Van Oerle en ik ben 24 jaar. Nu ben ik voor het 9de jaar
leiding en ben dit jaar leiding van de toppertjes van joro 1! Ik studeer
psychologie in Gent. Ik heb nog 1 broer (oud-leiding) en 1 zus. Naast de
KSA ga ik ook nog elk weekend trampoline springen.
Tot op de activiteiten!
Britt

Hoihoi, ik ben Britt. Ik ben ondertussen al 5 jaar leiding. Ik heb -zoals jullie
waarschijnlijk al gezien hebben- nog een zus in de leidingsgroep, Kim (en
nee, we zijn geen tweeling
). Daarnaast zit ik momenteel in mijn derde en
laatste jaar ergotherapie. Vorig jaar was ik leiding van de SJO en dit jaar ben
ik leiding van JORO 1. Top op de KSA!!
Jorbe
Hallo! Ik ben Jorbe. Ik ben leiding van joro 1. Dit is mijn derde jaar als
leiding. Mijn zus, Diede, is ook leiding sinds dit jaar. Ik voetbal in
Minderhout en studeer biomedische wetenschappen aan de KU
Leuven. ‘S avonds werk ik soms in de Gelmel in Hoogstraten. Tot snel!

Niels

Joro 2
Hey allemaal.
Ik ben Niels Vermeiren en ben 22 jaar oud. Ik zit nu 17 jaar in de KSA, waarvan
6 jaar als leiding. Buiten de KSA studeer ik voor opvoeder bij schoolgaande
kinderen. Dit doe ik in Gent. Dit jaar ben ik leiding van de kapoenen van joro 2.
Samen met Stella en Jolien gaan wij er weer een TOP jaar van maken!
Hopelijk tot op één van onze activiteiten!
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Jolien
Hallo daar!
Ik ben Jolien en ik ben dit jaar leiding van de coole joro 2’ers! Dit is mijn
vierde jaar als leiding, maar ik vind het nog altijd even leuk! ;) Jullie
kunnen mij kennen van op de KSA, van mijn broer Jonas die ook leiding is,
of van mijn zus Jasmien, die in de sjo zit. Ik heb suuuuuuuuuuuuper veel
zin in het nieuwe jaar, jullie ook? Doeeeei, tot op de ksa!
Dikke knuffels Jolien
Stella
Hallo!
Ik ben Stella en ik ben dit jaar het eerste jaar leiding.
Ik ben 16 jaar en zit al vanaf het 2 de leerjaar in de KSA.
Mijn hobby’s zijn volleybal en KSA natuurlijk.
Ik heb ook nog een broer Kamil, die ook leiding is, en een
zus Roos in de KSA.
Tot op de activiteiten!

Joro 3-4
Siska

Heeey,
Ik ben Siska en ik ben 18 jaar. Ik ben voor het 3de jaar leiding van de KSA
en zit ondertussen al 13 jaar in de KSA. Dit jaar ben ik leiding van de
toppertjes van joro 3-4. Naast de KSA ben ik dit jaar begonnen aan mijn
opleiding verpleegkunde aan Karel de Grote Hoge school in Antwerpen
Tot op de activiteit!!!
Lies
Hallo allemaal!
Mijn naam is Lies Vermeiren en ik ben 20 jaar oud. Ik zit in de KSA sinds ik 6
jaar oud was en ik doe het nog altijd even graag! De afgelopen jaren had ik
JORO 2, JORO 1, JORO 5-6 en de KNIM. Dit jaar zal ik leiding zijn van de
toppertjes van JORO 3-4. Naast de KSA ben ik ook nog leiding in de
Jeugdfanfare. Door de week zit ik in Leuven, waar ik de richting politieke
wetenschappen volg.
Ik heb al heel veel zin in het komende KSA-jaar, hopelijk jullie ook!
Tot snel op de KSA!!!
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Anthe
Hey Hey
Ik ben Anthe De Bie en begin aan mijn 3e jaar als leiding.
Dit jaar mag ik leiding zijn van joro 3-4, samen met Siska en Lies.
Ik ben 18 jaar en studeer verpleegkunde. Voor de rest speel ik in de
fanfare en breng ik zoveel mogelijk tijd door met mijn vrienden en familie.
Voila, dit ben ik een beetje

Tot snel!

Joro 5

Yana

Hallo allemaal!!
Ik ben Yana Vermeiren en op 15 september werd ik 24 jaar. Ik heb 2 broers, Niels
en Joppe, die ook leiding van de KSA zijn. Ondertussen zit ik al 19 jaar in de KSA
en begin ik al aan mijn 9de jaar als leiding. De joro 5’ers zullen mij dit jaar als
leiding hebben, samen met Jonas Aerts en Jonas Hillen.
Door de week kan je me vinden in Vorselaar. Hier studeer ik voor leerkracht
secundair onderwijs. Behalve op de KSA, kan je me dan in het weekend ook op de
tennisbaan vinden. Ik heb er alvast heel veel zin in en hoop jullie dit jaar allemaal
op de KSA te zien! Tot snel!
Jonas
Hey!
Ik ben Jonas Hillen en dit is alweer mijn 5de jaar als leiding. Mijn hobby’s
buiten de KSA, zijn fanfare – waar ik ook leiding ben – en fitness. Ik
studeer nog Elektromechanica aan Thomas More in Geel. Mijn twee
zussen zitten ook in de KSA: Jolien, die ook leiding is en Jasmien, die nog
in de SJO zit.
Zo, nu weten jullie wat meer over mij. Tot op de KSA!

Jonas
Hallo!
Ik ben Jonas, 21 jaar en ben ondertussen voor het 6de jaar leiding. Nu
zal ik leiding zijn van de toppers van joro 5. Vanaf dit jaar kan ik de
studieboeken aan de kant leggen en ga ik dan ook werken. Buiten de
KSA schiet ik ook nog met de kruisboog. Ik kijk er naar uit jullie
allemaal op de activiteiten te zien!
Tot dan!
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Joro 6
Mats
Hallo allemaal!!
Ik ben Mats Lauryssen en ik ben op 28 mei 18 jaar geworden. Ik ben
opgegroeid in de Sint-Michielsstraat te Minderhout. Dit jaar wordt
mijn derde jaar als begeleiding. Ik voetbal bij Hoogstraten, waar veel
van mijn vrije tijd natuurlijk naar toe gaat. Ik heb 1 broer en een zus.
Zij zitten ook allebei in de KSA. Dit zijn Tuur, hij is ook leiding en
Noor, zij zit in de knim. Ik ga dit jaar naar het 1ste jaar in Leuven
waar ik bio-ingenieur ga studeren. Ik word dit jaar leiding van joro 6
en kijk er echt enorm naar uit!!! Tot snel!
Jinthe
Hallo!!
Ik ben Jinthe. Ik ben 16 jaar oud en dit is mijn
eerste jaar als leiding.
Ik zit al sinds het 5de leerjaar in de KSA en mijn
andere hobby is dansen.
Ik heb nog een jongere broer, Milan. Hij zit ook in
de KSA.
Ik heb alvast heel veel zin in dit KSA-jaar!
Tot op de KSA!
Giel
Hey allemaal!
Ik ben Giel Bastiaansen en ik ben op 30 oktober 2003 geboren. Ik ben dus
17 jaar. Ik woon al heel mijn leven in Minderhout. Ik begin nu aan mijn
derde jaar als leiding en dit jaar ben ik leiding van joro 6. Ik voetbal bij
Minderhout en verder fiets ik ook regelmatig. Ik heb één zus die lang op
de KSA heeft gezeten. Dit jaar ga ik verder studeren in Leuven en ik ga
daar de studie ‘sport en bewegingsrecreatie’ doen. Ik kijk enorm hard uit
naar dit KSA-jaar met de toppers van joro 6!
Kim

Knim
Hey allemaal.
Ik ben Kim Snels. Ik woon al heel mijn leven lang in Minderhout. Ik heb één
zus in de KSA, Britt. Zij is ook leiding. Ik zit zelf al in de KSA vanaf joro 1.
Dit jaar ben ik leiding van de knimmers. Ik zit nu in het 7de jaar kinderzorg aan
het VTI Spijker. Ik heb alvast heel veel zin in het nieuwe KSA-jaar! Hopelijk
jullie ook? Groetjes Kim.
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Tuur
Hallo allemaal! Mijn naam is Tuur Lauryssen en ik ben 19 jaar. Ik ben
opgegroeid in de wereldstad Minderhout en dit wordt mijn vierde jaar
leiding. Naast de KSA speel ik ook nog pingpong en loop ik in mijn vrije
tijd. Ik heb een broer en een zus en die zitten allebei in de KSA: Noor en
Mats! Ik zit in het 2de jaar ‘unif’, waar ik burgerlijk ingenieur aan het
doen ben. Dit jaar ben ik leiding van de knim en ik heb er, samen met
Kim en Diede, super veel zin in! We gaan er samen voor zorgen dat het
een topjaar wordt! Zie jullie snel op de KSA!
Diede
Hallo, ik ben Diede Brosens. Dit jaar is mijn eerste jaar
leiding en ik heb er al heel veel zin in!
Ik hoop alvast op een top jaar en op veel leuke activiteiten
en kampen voor de volgende jaren die nog mogen komen!
Ik woon al mijn hele leven in Minderhout en zit al 6 jaar in
de KSA. Ik studeer boekhouden-informatica aan het Klein
Seminarie in Hoogstraten. Als sport doe ik volleybal bij de
club Gelvoc. Naast de KSA en de volleybal heb ik ook nog
andere hobby’s zoals de fanfare, waar ik bugel speel. Ik ga
ook naar de IKO, een kunstacademie in Meer.
Ik heb een oudere broer Jorbe die ook leiding is.
Ik hoop dat jullie er allemaal even veel zin in hebben als ik! Tot snel!

Sjo
Joppe

Dag KSA’ers 👋🏻
Mijn naam is Joppe Vermeiren en dit wordt alweer mijn 5e jaar als leiding 😱
Wat vliegt de tijd seg! Ik ben 20 jaar en studeer Sociale
Readaptatiewetenschappen in Leuven🤓 Zoals velen van jullie al wel weten,
denk ik, heb ik een zus en een broer (Yana en Niels); die ook leiding zijn. Wat ik
buiten de KSA doe? 🤔 Dan ben ik trainer van de U8 bij MVV ⚽ Dit jaar ben ik
leiding van de SJO 🥳 Luna en ik gaan er een bangelijk jaar van maken! 🤘🏻 Tot
op de KSA! (Ps. Ik hou van een babbeltje, dus spreek mij gerust eens aan 🤪)
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Luna
Hey vrienden en vriendinnen!
Ik ben Luna, ik ben 19 jaar en ik ben dit jaar voor het 4de jaar leiding. Dit
jaar ben ik leiding van de SJO en daar kijk ik ongelooflijk naar uit. Ik
studeer Health Care Management in Antwerpen, waar ik ook op kot zit.
In mijn vrije tijd ben ik veel op de KSA en daar amuseer ik me heel hard
met mijn vrienden! Hopelijk zien we elkaar tijdens alle activiteiten op
de KSA! Tot dan!

+16

Lars

Bonjour!
Mijn naam is Lars Boeren, Ik ben 18 jaar en ben intussen afgestudeerd.
Dit is mijn 3de jaar als leiding maaaarrr jammer genoeg ben ik geen
leiding van (jonge) leden :((
Dit jaar ben ik +16 leiding en ik ga dit jaar dus de leiding goed in de gaten
moeten houden xd
Natuurlijk gaan jullie me wel nog veel zien dit jaar,
op de grote activiteiten!!
Tot op de KSA!!

Kamil
Hallo, ik ben Kamil. Ik ben 18 jaar oud en dit is ondertussen al mijn 4de
jaar als leiding.
Ik studeer handelsingenieur in Leuven.
Naast de KSA, speel ik in mijn vrije tijd ook nog voetbal bij Minderhout
VV.
Ik hoop jullie allemaal snel te zien op de KSA! Tot dan!
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* Schoenmaat 32 *
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* Puzzelhoekje *
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* Koken met kokkie *
Monstercupcakes
Ingrediënten:
-

-

125g zelfrijzende bloem
2 eieren (gesplitst)
125g suiker
125g boter
1 zakje vanille suiker
1 snuifje zout
Voedingskleurstof (groen of een
andere kleur)
Poedersuiker
Gepofte rijst/witte chocolade (of
iets anders als tanden voor het
monster)
Marsepein/witte
chocolade/suikerpasta voor de
oogjes

Bereiding:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Verwarm de oven op 180°.
Splits de eieren en zeef de bloem
Klop de eierdooiers luchtig met de suiker en de vanillesuiker
Doe de zachte boter en de zelfrijzende bloem erbij
Klop de eiwitten met een snuifje zout tot sneeuw
Spatel het eiwit onder het deeg en voeg groene kleurstof toe (of een andere kleur)
Zet 12 papieren vormpjes in een muffinvorm en giet het beslag in de vormpjes.
Daarna 20 minuten bakken in de oven.
8) Als de muffins zijn afgekoeld snijd je een partje uit de bovenkant en duw je een paar
gepofte rijstkorrels/stukjes witte chocolade als tanden in de monstermond
9) Meng poedersuiker met groene kleurstof en een beetje water tot een plakkerig papje
en lijm hiermee de ogen op de monstercupcakes.
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* Testrubriek *
Test je kennis met onze testrubriek!!
1) Welk K’tje stopt met K3?
a. Marthe
b. Hanne
c. Klaasje
2) Welk ingrediënt zit niet in het recept voor wafels?
a. Bloem
b. Eieren
c. Gist
3) Wie is dit jaar geen leiding meer van de KSA?
a. Antje
b. Jolien
c. Luna
4) Op welke dag valt Kerstmis dit jaar?
a. Maandag
b. Zaterdag
c. Woensdag
5) Welk programma bestaat dit jaar al 30 jaar?
a. Familie
b. Thuis
c. Het Journaal
6) Waar zijn we dit jaar op kamp geweest?
a. Voeren
b. Geel
c. Werchter

De oplossingen vind je achteraan in deze Burchtkrant.
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* Moppenhoekje *
Lachen, gieren, brullen!! Lach maar mee met onze mopjes!!

• Hoe heet de vrouw van Messi?
Antwoord: Vorki
• Twee koeien zitten in bad. Zegt de ene koe: ‘Lekker warm bad,
hè?’ Zegt de andere koe: ‘Ja, alleen krijg ik die zwarte vlekken er
maar niet af!’
• Jantje zit in de klas en zegt ‘broem broem broem broem’. Dus
de juf zegt: ‘Jantje, wil je even ophouden.’ Waarop Jantje door
blijft gaan ‘broem broem broem broem’. Dan zegt de juf:
‘Jantje, ga nu maar naar de gang!’. ‘Nee’, zegt Jantje, ‘dat kan
niet, mijn benzine is op!’
• Waarom gaat een boom nooit naar school?
Antwoord: Hij snapt er geen hout van.
• Welke coureur kan het verst lopen?
Antwoord: Max Ver-stappen.
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* Wist-je-datjes *
Wist je dat…
• We dit jaar met 22 leiding zijn?
• Er drie nieuwe topleiding bij zijn gekomen?
• Jullie weer met heel veel leden op startdag waren?
• Je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm?
• Alleen vrouwelijke muggen steken?
• De oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?
• Een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat?
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* Verjaardagskalender *
September
1
Elina Pauwels
2
Fiebe Jespers
2
Thijs Oomen
4
Finn Meeuwesen
4
Jonas Dekkers
5
Pauline Van Bael
15
Louis Van de Locht
11
Lars Van Dyck
11
Eva Van Gestel
11
Maya Triana
12
Liz Stoffels
15
Yana Vermeiren
16
Mare Roelen
16
Leon Boeckx
17
Kato Pluym
18
Linde Stabel
20
Amke Van Loock
21
Isa Van Reijsen
21
Sien Aerts
22
Bo Aerts

+16
Joro 2
KNIM
Joro 2
+16
Joro 2
Joro 3-4
+16
Joro 6
KNIM
KNIM
Leiding
Joro 2
Joro 2
Joro 3-4
Joro 2
Joro 6
Joro 2
Joro 3-4
+16

Oktober
1
3
6
7
9
9
12
14
15
15
18
19
24
24
28
30
31

KNIM
Joro 6
Joro 6
KNIM
Joro 3-4
Joro 3-4
Joro 3-4
Joro 3-4
Joro 3-4
Joro 6
Joro 2
Leiding
+16
Leiding
Joro 2
Leiding
Joro 6

Noor Lauryssen
Jarno Van Glabbeek
Jef Brughmans
Fien Adriaensen
Jens Baets
Alexander Klinkenberg
Amber Jochems
Kaj Onincx
Thijs Brosens
Luka Boeren
Victor Mateusen
Jolien Hillen
Mette Zwart
Kamil Janssen
Wannes Bogaerts
Giel Bastiaansen
Anouk Willems

November
4
Sid Deswaef
4
Nikki Stes
4
Seppe Adriaensen
5
Valeria Harut
12
Kim Snels
16
Liza Thielemans
16
Kaat Lippens
16
Rune Quaars
17
Jasper Brokken
18
Renske Snijders
18
Tim Meyvis
20
Julian Velthuizen
27
Juliette Mateusen
29
Fran Schrauwen

Joro 2
Joro 3-4
KNIM
Joro 5
Leiding
Joro 3-4
Joro 6
SJO
Joro 3-4
Joro 5
Joro 5
Joro 3-4
Joro 3-4
Joro 6

December
5
Jonas Brosens
7
Lynn Baum
8
Alisa Geets
8
Helena Jacobs
8
Marthe Jacobs
10
Siemon van Loock
10
Jarne Stoffels
11
Mare Doomen
11
Wout Lauryssen
13
Stephanie Smeekens
15
Mare Govaerts
16
Lucas De Beuckelaer
17
Sam De Bont
18
Arne Torremans
19
Laurens Mertens
20
Jelte Stoffels
28
Cristian Adoamnei
31
Lore Buschop
31
Cas Van Bael

Joro 3-4
Joro 2
Joro 3-4
Joro 6
Joro 6
Joro 3-4
Joro 6
Joro 6
KNIM
+16
SJO
Joro 2
KNIM
+16
Joro 5
SJO
Joro 4
Joro 2
Joro 3-4
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* KSA-winkel *
KSA-gadgets:
Wij willen jullie zeker nog 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!
Ga even naar www.ksaminderhout.be en klik door naar onze webshop.
Daar kan je je bestelling plaatsen.

Wij geven hieronder even onze beschikbare maten 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

Eén maat

€3

KSA zonnebril Eén maat

€3

(lichtgrijs)

KSA trui
(donkergrijs)

KSA T-shirt
(donkerblauw)

KSA sjaaltje
(oranje)
(blauw)
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* De leiding *
Joro 1
Elie Van Oerle
Jorbe Brosens
Britt Snels
Joro 2
Niels Vermeiren
Stella Janssen
Jolien Hillen
Joro 3-4
Lies Vermeiren
Anthe De Bie
Siska Van Dyck
Joro 5
Yana Vermeiren
Jonas Hillen
Jonas Aerts
Joro 6
Mats Lauryssen
Giel Bastiaansen
Jinthe Rombouts
Knim
Kim Snels
Tuur Lauryssen
Diede Brosens
Sjo
Joppe Vermeiren
Luna Vanhoof
+16
Lars Boeren
Kamil Janssen

Minderhoutsestraat 93
Sint-Michielsstraat 37
Princeven 4

0474 06 51 40
0471 10 19 04
0471 24 11 34

Bredaseweg 42A
Lage Weg 1A
Hal 20

0471 63 78 35
0479 39 90 48
0471 09 00 38

Donckstraat 2 (Meer)
Grote Plaats 2A (Wortel)
Minderhoutdorp 23

0471 66 23 31
0489 09 73 93
0471 72 01 78

Bredaseweg 42A
Hal 20
Minderhoutsestraat 139

0474 86 44 13
0471 90 45 75
0493 55 03 25

Sint-Michielsstraat 28
Mariaveld 14
Treslong 26

0470 65 47 00
0474 27 14 66
0472 20 03 39

Princeven 4
Sint-Michielsstraat 28
Sint-Michielsstraat 37

0471 68 32 57
0471 76 25 01
0483 07 04 14

Bredaseweg 42A
Minderhoutsestraat 22

0479 17 82 78
0478 34 96 15

Koestraat 13
Lage Weg 1A

0471 74 39 70
0471 37 25 59

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