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* Voorwoord *
Beste ouders en tofste leden

Nu het nieuwe schooljaar terug van start is gegaan, beginnen wij ook aan een nieuw KSA-jaar. We
kijken blij terug op het afgelopen jaar vol prachtige herinneringen, met ons jaarlijkse kamp als
hoogtepunt. Het sprookjeskamp in Geel was er eentje om nooit te vergeten met zalig weer, heerlijk
eten en fantastische activiteiten. Nu de leiding terug helemaal is opgeladen, kunnen we vol goede
moed in het nieuwe jaar vliegen. We hebben ons creatieve brein weer helemaal losgelaten zodat de
leden zich absoluut niet gaan vervelen dit jaar! Dit jaar hebben we er zelfs 7 nieuwe creatieve
breinen bij gekregen: Jill, Lien, Lore, Mirthe, Paulien, Senna en Shana zijn de nieuwe leiding die ons
team komen versterken.
Helaas moeten we ook afscheid nemen van Elie, die er na 9 jaar leiding-zijn mee stopt. We willen
haar zeer hard bedanken voor haar fantastische inzet, harde werk en enthousiasme in onze KSA en
we zijn ervan overtuigd dat we haar nog vaak gaan terugzien bij +16 activiteiten en als kok op
kamp!
Nu het KSA jaar terug van start kan gaan, willen we eerst goede afspraken maken zodat we alles in
goede banen kunnen leiden. Zo zullen er, hopelijk, geen misverstanden gebeuren
.
Wat je niet nodig hebt tijdens een toffe KSA-namiddag zijn natuurlijk je GSM, koeken, snoep en
frisdrank. Je kunt je heel de namiddag rot amuseren met je vrienden/vriendinnen dus deze dingen zal
je niet nodig hebben. Je kan natuurlijk altijd wel een drinkbus met water meenemen (we raden dit
ook aan) en dit kan je uiteraard bijvullen in de lokalen. Zorg er wel voor dat je naam erop staat, zodat
je deze niet kwijtraakt. Op de KSA spelen we heel toffe spelletjes, maar dit brengt ook met zich mee
dat je kleren wel eens vuil kunnen worden. Doe daarom zeker niet je goede kleren aan, maar trek
kleren aan die tegen een stootje kunnen.
Ook werken wij momenteel op de KSA met een sjaaltjessysteem. Dit houdt in dat je bij elke activiteit,
wanneer je naar de KSA komt, je sjaaltje draagt. Zo kun je ook laten zien dat je een echte KSA’er
bent. Als nieuw lid in de KSA krijg je 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. Normaal zou je je sjaaltje altijd bij moeten hebben op een activiteit, maar als je dit eens een
keertje vergeet meld je dit 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 leeftijdsgroep heeft gedurende het jaar eigen activiteiten. Deze zul je verder in de Burchtkrant
vinden en ze worden daar ook kort toegelicht. Daarnaast hebben we ook groepsactiviteiten zodat we
kunnen ravotten met alle leeftijden samen en de leden ook de andere leiding wat kan leren kennen.
Deze groepsactiviteiten lichten we hier al even kort toe. Voor de praktische info kan je nog op de
affiches gaan kijken die verder in de Burchtkrant geplaatst zijn.
Op 17 september is het jaar weer begonnen met de startdag. De leden hebben toen ontdekt wie hun
nieuwe leiding is dit jaar en ze hebben de KSA-sfeer terug kunnen opsnuiven. Iedereen heeft goed
kunnen ravotten na die eerste drukke weken op school.
De volgende activiteit die dan op de planning staat, is stuntdag. Op 29 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 ) die we met heel de KSA gaan
volbrengen. Hierna is het zoals gewoonlijk onze misviering. We gaan hier even bezinnen over de
stunt die we zonet hebben uitgevoerd en over vele andere zaken.
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Een beetje later staat Lucky Night op het programma. We gaan er na 2 jaartjes tussenuit (door
corona
) terug een spetterend feest van maken ! Vanaf de sjo ben je welkom om je dansbenen
helemaal los te gooien. Dit jaar gaan we uitzonderlijk op vrijdagavond ook al een feestje geven, dit is
enkel voor +18. We hebben natuurlijk ook aan de jongsten gedacht en organiseren opnieuw een
spetterende kinderdisco waar al onze leden hun dansbenen kunnen losgooien! De kinderdisco zal op
zaterdag 19 november plaatsvinden in de grote Lucky Night tent. Dit drukke weekend zal dus 18 én
19 november plaatsvinden. Voor een goed overzicht kan je best naar de affiches kijken.
Op 27 november zal Sinterklaas weer langskomen in Minderhout. Dan zullen we weten of jullie
allemaal wel zo braaf zijn geweest dit jaar en wie weet krijgen we allemaal wat lekkers. Deze dag
wordt georganiseerd door de verschillende verenigingen in Minderhout. Meer info over deze
activiteit krijgen jullie later via een flyer in de brievenbus.
Met oudjaar staan wij ook weer klaar met heerlijke pannenkoeken aan de KLJ lokalen om jullie te
verwennen als jullie heel Minderhout rondgaan om te zingen. Vanaf 10u begint onze
pannenkoekenbak op 31 december.
Als laatste groepsactiviteit die we hier al kort even voorstellen, hebben we dan onze vriendjesdag.
Op deze activiteit mag iedereen zijn vriendjes en vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, broertjes, zusjes
meepakken. Het maakt niet uit of je al lid bent op de KSA of niet, iedereen vanaf het 1e leerjaar, is
welkom op 4 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 dingen op, zoals de burchtkrant en natuurlijk ook veel
praktische informatie, zodat je altijd contact kunt opnemen met eender welke leiding. 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 en hebben we super veel plezier.

TOT SNEL!!!

Groetjes van de leiding,
Kim, Jorbe, Stella, Senna, Jolien, Yana, Mirthe, Shana, Niels, Tuur, Jonas, Lien, Diede, Kamil, Lars,
Lore, Paulien, Siska, Britt, Jill, Jinthe, Luna, Giel, Mats, Jonas, Anthe, Joppe en Lies.
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* Programma joro 1 *
Heyyyy Joro 1’ers, welkom in de KSA! Wij hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij. Dit is jullie
programma voor het eerste trimester. Kijk snel wat voor leuke activiteiten we allemaal gaan doen!!!!!!

24 september: Kennismakingsactiviteit
Om jullie allemaal een beetje beter te leren kennen, gaan we vandaag allerlei kennismakingsspelletjes spelen en jullie rondleiden in de KSA. Wat we precies gaan doen is nog een verrassing, dus
kom zeker langs. Jullie zijn welkom vanaf 14u aan de KSA en om 16 u mogen jullie terug naar huis.
8 oktober: Boerderij
Zijn jullie ook zo’n grote dierenvrienden als ons? Kom zeker verkleed als je favoriete boerderijdier of
natuurlijk als boer/boerin !!! Als je wil weten wat we gaan doen, kom dan zeker naar deze superleuke
activiteit. Wij verwachten jullie verkleed om 14u aan de KSA. Om 16u mogen jullie weer opgehaald
worden en is de activiteit spijtig genoeg al gedaan
21 oktober: Dag van de jeugdbeweging
Laat vandaag maar eens zien dat je een échte KSA-er bent! Doe vandaag zeker je trui, T-shirt, sjaaltje
enz. aan van de KSA naar school.
22 oktober: Bosspel
Vandaag spelen we niet aan de KSA lokalen maar gaan we naar de burcht!! We gaan een mega super
leuk bosspel doen en dit mag je zeker niet missen! We verzamelen om 14u aan de KSA met de fiets
om dan samen naar de burcht te rijden. Om 17u mogen jullie aan de KSA weer opgehaald worden.
29 oktober: Stuntdag + misviering
De leiding heeft weer een geweldige activiteit voor jullie in petto. Het is namelijk Stuntdag! Zijn jullie
benieuwd naar wat we gaan doen? Hopelijk zien we jullie allemaal verschijnen!!
Aansluitend zal ook onze jaarlijkse startviering doorgaan.
→Meer info: zie affiche in de Burchtkrant (volgt binnenkort).
5 november: Mega Speelstad
Hoeraaaa, we gaan vandaag naar MEGA SPEELSTAD. Heb jij ook zoveel zin om te komen en je super
hard te amuseren? Laat dan voor 28 oktober weten of je meegaat. Dit kan door te surfen naar deze
link: https://forms.gle/xDjgKN2HeU64rpFT6. We verzamelen om 14u aan Mega Speelstad (adres:
Voetbalstraat 16 Lille) en om 17u mogen jullie daar weer opgehaald worden. Voor deze activiteit
vragen we een kleine bijdrage van €10. Hopelijk tot dan!!
19 november: Kinderdisco Lucky Night
Hebben jullie zin in een geweldig feestje? Jullie mogen je beste danspasjes bovenhalen en laten zien
hoe goed jullie wel niet kunnen dansen!! Of kunnen jullie beter zingen? Dit gaan we allemaal te
weten komen op onze superleuke kinderdisco

→Meer info: zie affiche in de Burchtkrant.

27 november: Sinterklaas in Minderhout
Samen met de KWB, Ferm, KLJ, … verwelkomen we Sinterklaas en zijn pieten in Minderhout vandaag.
→Meer info: zie affiche in de Burchtkrant + volgt later via mail.
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3 december: Roetpietentraining
De Sint is weer in het land! Wil je hem trots maken en laten zien dat je een echte piet bent? Kom dan
zeker naar de KSA zodat je je roetpietendiploma kan halen!! Jullie worden verwacht om 14 u en om
16 u mogen jullie naar huis, hopelijk met je pietendiploma. Tot Dan!!!
17 december: Kerstactiviteit (koken)
Het is bijna kerst en dat betekent: gezelligheid en lekker eten. Hebben jullie ook zo’n zin om iets
lekkers te maken en dit hierna lekker op te smikkelen? Wat we precies gaan maken is nog een
verrassing. Laat zeker voor de activiteit even aan de leiding weten of je allergieën hebt, zodat we
hiermee rekening kunnen houden. Wij hebben er alvast heel veel zin in!! Jullie zijn welkom om 14 u
en om 16 u is de activiteit helaas al gedaan
31 december: Pannenkoekenbak
“Nieuwjaarke zoete het varken heeft vier voeten, vier voeten en een staart, dat is toch wel een
centje waard…” Na al dat zingen zullen jullie zeker wel moe zijn en nood hebben aan een pauze.
Daarom mogen jullie komen genieten van een heerlijke pannenkoek aan de KLJ lokalen op 31
december

→Meer info: zie affiche in de Burchtkrant.

7 januari: Cowboys en indianen
Hebben jullie zin om je nog eens te verkleden? Kom dan verkleed als echte cowboys of echte
indianen!! Wij zijn heel benieuwd hoe goed jullie je kunnen verkleden én de beste cowboy of indiaan
krijgt een VERRASSING!!!! Mmmm… dat wordt spannend! Doe dus zeker je best en win een
geweldige prijs!! De activiteit begint om 14 u en eindigt alweer om 16 u.
21 januari: Schattenjacht
Heyy joro 1’ers, ergens op de KSA ligt een schat verstopt. Met behulp van de tips die jullie verdienen
door spelletjes te spelen kunnen jullie hiernaar op zoek. Helpen jullie mee de schat te vinden en zijn
jullie benieuwd wat hierin zit? Kom dan zeker meezoeken van 14 u tot 16 u !!!
4 februari : KSA-vriendjesnamiddag
Vandaag staat er weer een geweldige activiteit op de planning!! Het is namelijk vriendjesnamiddag
Jullie mogen allemaal zoveel vriendjes en vriendinnetjes meenemen als jullie willen. Ook
vriendjes die niet in de KSA zitten zijn welkom. →Meer info: zie affiche in de Burchtkrant.

Hopelijk zien we jullie snel op de activiteiten en kunnen
we jullie allemaal beter leren kennen
Tot snel !!!!
Vele kusjes en stoere high-five’s
Senna, Jorbe, Kim en Stella
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* Programma joro 2 *
Heej joro 2’ers! Nu jullie weten wie jullie nieuwe leiding is, is het tijd om te ontdekken wat we dit eerste
trimester allemaal gaan doen. Kijk snel hieronder naar ons programma 😊

8/10: Wie is het?
Wij weten nog niet zoveel over jullie en jullie ook nog niet over ons. Daarom hebben wij een
supertoffe activiteit voorbereid om elkaar beter te leren kennen! Kom allemaal van 14u tot 16u naar
de KSA. Wij kunnen niet wachten om jullie beter te leren kennen!

22/10: Kabouters in het bos
Oh oh, er zijn allemaal kabouters in het bos! Kom van 14u tot 16u naar de burcht om
een supertof kabouterspel te spelen. Zoek je mooiste kabouterpakje bij elkaar en kom
verkleed als kabouter! Tot dan! :)
Adres burcht: bos Bredaseweg (naast oude Klooster), 2322 Minderhout

21/10: Dag van de jeugdbeweging
Laat vandaag maar eens zien dat je een échte KSA-er bent! Doe vandaag zeker je
trui, T-shirt, sjaaltje enz. aan van de KSA naar school.

29/10: Stuntdag en misviering
Whoehoeuw! Het is weer tijd voor een gigantische stunt! Daarna is er ook onze jaarlijkse startviering.
Meer info: zie affiche in Burchtkrant (volgt binnenkort).

5/11: Mega Speelstad
Vandaag gaan we allemaal naar Mega Speelstad om ons helemaal rot te amuseren! We spreken daar
af om 14u. Om 17u mogen jullie weer opgehaald worden. Schrijf je voor deze activiteit zeker even in,
ten laatste tegen 31/10. Inschrijven kan via de link hierna (online formulier). Voor deze activiteit
vragen we een kleine bijdrage van €10. Wij hebben er alvast suuuuuuper veel zin in!!
Inschrijving: https://forms.gle/xDjgKN2HeU64rpFT6
Adres Mega Speelstad: Voetbalstraat 16, 2275 Lille

19/11: Kinderdisco Lucky Night
Vandaag gaan we een feestje bouwen! Gooi je dansbeentjes al maar goed los en
warm jullie zangstemmetjes alvast goed op.
Meer info: zie affiche in de Burchtkrant!
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27/10: Sinterklaas in Minderhout
Samen met de KWB, Ferm, KLJ, … verwelkomen we Sinterklaas en zijn pieten in Minderhout vandaag.
→Meer info: zie affiche in de Burchtkrant + volgt later via mail.

3/12: Sinterklaasactiviteit
Joepie! Nog maar eventjes wachten en Sinterklaas en Piet komen langs bij jullie thuis… Zijn jullie
allemaal braaf geweest dit jaar? Kom allemaal om 14u naar de KSA om superleuke
Sinterklaasspelletjes te doen en dat nog eens extra te bewijzen aan Sint en Piet. Kom zeker ook
verkleed als Sint of Piet! Doe allemaal je best tijdens deze activiteit en wie weet is er wel een
superleuke verrassing op het einde! De activiteit is tot 16u.

17/12: Help! Het rendier van de kerstman is zoek!
Oh nee! Het rendier van de kerstman is zoek! Komen jullie allemaal helpen om het
rendier terug te vinden door keitoffe spelletjes te spelen? De activiteit is van 14u tot
16u. De kerstman is jullie alvast heel dankbaar! Tot dan :)

31/12: Pannenkoekenbak
Na al dat zingen hebben jullie vast wel nood aan een pauze denken wij! Vandaag kan je een lekkere
pannenkoek komen eten en warme chocomelk komen drinken tijdens het nieuwjaarkezoete-zingen.
We zijn te vinden bij de KLJ lokalen!
Meer info: zie affiche in de Burchtkrant.

Dit was alweer het eerste trimester
Maar geen paniek, de planning voor het tweede trimester komt er
alweer aan. Hopelijk zien we jullie allemaal op de activiteiten!
Tot op de KSA!

Mirthe
Jolien

Shana

Yana
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* Programma joro 3-4 *
Hallllooooowww toppertjes van Joro 3-4. Jullie leiding heeft een super-de-luxe planning gemaakt
voor het eerste trimester. Wij hebben er alvast kei veel zin in

1 oktober: Indianenactiviteit
Vandaag gaan we met z’n allen naar het bos om ons te gedragen als echte indianen. Vergeet je
daarom niet zo goed mogelijk te verkleden. Welke indiaan bouwt het beste kamp en wie kan het
beste rond een totempaal dansen? Kom het ontdekken van 14u tot 17u, vergeet zeker geen fiets
mee te brengen naar de KSA.

15 oktober: Schattenjacht
Kapitein Haak heeft gevraagd om hem te helpen. Hij heeft
op zijn reizen door de 7 wereldzeeën een echte schatkaart
gevonden. Helpen jullie hem met zoeken? Kom dan op 15
oktober van 14u tot 17u naar de KSA en breng je fiets mee.

21 oktober: Dag van de jeugdbeweging
Laat vandaag maar eens zien dat je een échte KSA-er bent! Doe vandaag zeker je trui, T-shirt, sjaaltje
enz. aan van de KSA naar school.

29 oktober: Stuntdag + misviering
Een wereldrecord breken? Het grootste papieren vliegtuigje bouwen? Om ter meeste pannenkoeken
eten? Vandaag gaan we een stunt uithalen en daarna samen naar de startviering. Wat de stunt is, is
nog geheim, maar het zal in ieder geval een ongelooflijk leuke dag worden. Voor meer info zie de
affiche in de Burchtkrant.

19 november: Kinderdisco Lucky Night
Dit jaar gaan we weer kei veel plezier maken op de mooiste kinderdisco van het land. Breng je
dansbenen en een goede portie enthousiasme maar mee! Voor meer info kan je terecht op de
affiches. Tot dan!

27 november: Sinterklaasactiviteit
“Hij komt, Hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste
vriend, de vriend van ieder kind.” Kom ontdekken of je dit jaar braaf bent
geweest. De Pieten zullen ervoor zorgen dat het een keitoffe dag wordt.
Voor meer info, zie de affiche.
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17 december: Cinéma à la KSA
Na een heel trimester vol leerstof hebben jullie wel een beetje relaxatie verdiend. Daarom gaan we
het heel gezellig maken op de KSA om samen een film te kijken. Neem ook een dekentje en/of
kussentje mee. Jullie zijn welkom om 14u en om 17u zijn jullie weer helemaal zen en klaar om naar
huis te gaan.

31 december: Pannenkoekenbak
“Nieuwjaarkezoeten, een varken heeft vier voeten. Vier voeten en een staart, dat is toch wel een
pannenkoek en een warme chocomelk waard.” Kom aan de KLJ-lokalen je mooiste liedjes zingen en
dan zorgen wij voor iets lekkers. Smeer je stembanden alvast in

. Meer info: zie affiche.

14 januari: Winterspelen
Lien: Wat vinden jullie eigenlijk het leukste seizoen van allemaal?
Diede: Ik vind de zomer wel leuk, want in de winter is het maar koud, brrrr.
Tuur: Ja, mijn tenen vriezen er bijna af als ik naar school moet fietsen.
Jonas: Maar de winter is toch ook een keileuk seizoen, soms is er zelfs sneeuw!
Niels: Laten we met z’n allen eens wat winterpret beleven.
IEDEREEN: Ja, mega leuk!!!
Kom met ons knotsgekke winterpret beleven tussen 14u en 17u op de KSA.

Groetjes van jullie enthousiaste leiding

Wij hebben er kei veel zin in!

Leuke Lien, Draaiende Diede, Taartbakkende Tuur, Jagende Jonas, Neuriënde Niels
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* Programma joro 5 *
Hey aller coolste joro 5’ers! Nu jullie je nieuwe leiding EINDELIJK kennen, zijn we allemaal weer klaar voor een
spetterend nieuw KSA-jaar! Ontdek hier snel welke supergrave activiteiten we dit trimester voor jullie hebben
klaarstaan !!!

1 oktober: Olympische spelen
Hou jij van voetbal, discuswerpen, lopen, volleybal en nog veel meer? Kom dan zeker naar de lokalen
van 14u tot 17u! Misschien word jij wel een echte Olympische kampioen ;)

15 oktober: Bosspel - rechtdoortocht
Wat is er nu toffer dan een frisse neus halen in een groene omgeving? Inderdaad, niks! Daarom gaan
we dit keer naar de Burcht in het bos!
Vergeet zeker je fiets niet! We verzamelen om 14u bij de lokalen om daar tegen 17u terug aan te
komen.

21 oktober: Dag van de jeugdbeweging
Laat vandaag maar eens zien dat je een échte KSA-er bent! Doe vandaag zeker je trui, T-shirt, sjaaltje
enz. aan van de KSA naar school.

29 oktober: Stuntdag + misviering
Jaja, vandaag is het weer tijd voor onze jaarlijkse Stuntdag en mis! We hebben weer een geweldige
activiteit voor jullie in petto. Al benieuwd naar vandaag? Kijk dan zeker op de affiche voor meer
informatie!

12 november: Watercantus
Zitten er eigenlijk wat zangtalentjes in onze joro 5, of is het allemaal kattengejank? Wij zijn in ieder
geval heel benieuwd! Kleine tip: ga op voorhand naar de wc ;)). We verwachten jullie van 14u tot 17u
bij de lokalen. Warm jullie stem al maar op!

19 november: Kinderdisco Lucky Night
Hebben jullie zin om eens goed te dansen op de muziek? Helemaal uit je dak te gaan op de muziek?
Kom dan zeker naar onze kinderdisco! Ps: vergeet je dansschoenen niet!!
Zie de affiche voor meer info.

27 november: Sinterklaas in Minderhout
Samen met de KWB, Ferm, KLJ, … verwelkomen we Sinterklaas en zijn pieten in Minderhout vandaag.
Meer info: zie affiche in de Burchtkrant + volgt later via mail.
3 december: Schaatsen
Haal je handschoenen, sjaal en jas al maar uit de kast zodat je helemaal klaar bent voor onze ijzig
toffe schaatsactiviteit! …. Heb je thuis zelf schaatsen? Neem ze dan zeker mee. Meer informatie,
zoals uren en vervoer, volgen later nog (via mail).
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17 december: Dorpsspel
Huis, huis, huis, huis, huis, huis, straat, straat, straat, straat, straat, kerk ,kerk, kerk, kerk, kerk, kerk,
kerk, frituur, frituur, frituur, frituur, frituur, boom, boom, boom, boom.
Denken jullie dat je ons geliefde dorpje uit je broekzak kent? Dan krijg je vandaag de kans om dat
eens te bewijzen, want “JOEPIE!” het is dorpsspel!!
Om 14u mogen jullie naar de lokalen komen, en neem jullie speurneus maar mee! Om 17u is de
activiteit jammer, maar helaas, weer afgelopen.

31 december: Pannenkoekenbak
Zijn jullie al wat moe van al het ‘nieuwjaarkezoete-zingen’? Kom dan vandaag zeker even langs bij
ons voor een gezellige pauze mét een lekkere pannenkoek en warme chocomelk. We zijn te vinden
aan de lokalen van de KLJ. Meer info: zie affiche.

7 januari: Veldspelen
Hebben jullie net als ons nog eens zin om zalig te ravotten? Awel, dan moet je zeker naar de
veldspelen komen!! De beroemde spelletjes zoals gescheurde broek, dikke Bertha, en natuurlijk
prinsen en trollen zullen er allemaal tussen zitten. Er rest jullie dus nog maar 1 ding om te doen:
tussen 14u en 17u op de KSA zijn!!!!

21 januari: Leiding vs. leden
Denken jullie dat jullie sterker zijn dan de leiding? Wij weten wel zeker van niet. Maar allee, op deze
activiteit mogen jullie proberen ons het tegendeel te bewijzen ;)). We zullen het tussen 14u en 17u
uitvechten bij de lokalen, tot dan!!

4 februari: Vriendjesnamiddag
Heb je nog vriendjes of vriendinnetjes die ons nog niet kennen of nog nooit een activiteit hebben
meegedaan? Dan is dit hét perfecte moment om ze mee te brengen en te laten zien hoe leuk de KSA
is! Zeker doen!!! Meer info vind je op de affiche.

Wij hopen jullie allemaal te zien op de activiteiten
want wij hebben er HEEEEEL VEEEEEL ZIN IN.
Groetjes jullie fantastische leiding
Kamil, Lars, Paulien en Lore
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* Programma joro 6 *
Heeej joro 6’ers! Nu jullie weten wie jullie leiding is, is het tijd om het programma voor het eerste trimester aan
jullie voor te stellen. Ontdek hier snel wat we voor jullie in petto hebben…!

24/09/2022
Britt: Zeg, het is wel echt prachtig weer hé.
Siska: Ja he, ideaal om eens naar het bos te gaan.
Jill: Misschien is het een goed idee om nog eens in het bos te gaan spelen?
Britt en Siska: JAAAA!!!
Vandaag is het bosspel, kom om 14 uur met de FIETS naar de KSA en dan gaan we met z’n allen naar
het bos. Om 17 uur zijn we terug op de KSA.

15/10/2022
Hebben jullie zin om nog eens echt goed te ravotten en kei toffe KSA klassiekers te spelen? Kom dan
zeker om 14 uur naar de KSA want we gaan dan back to basics!!! Om 17 uur mogen jullie weer naar
huis toe.

21/10/2022
Laat vandaag maar eens zien dat je een échte KSA-er bent, want het is dag van de jeugdbeweging!
Doe vandaag zeker je trui, T-shirt, sjaaltje enz. aan van de KSA naar school.

29/10/2022
Vandaag is het stuntdag. Benieuwd wat we vandaag gaan doen? Kom het ontdekken op de KSA! Na
deze stuntdag is het ook weer tijd voor onze jaarlijkse startviering. Meer info vind je op de affiche.

12/11/2022
Minderhout, een prachtig dorp! Heb jij zin om Minderhout nog eens goed rond te lopen en een kei
tof spel te spelen? Kom dan zeker om 14 uur naar de KSA want vandaag spelen we een dorpsspel!!
Om 17 uur is het dan alweer gedaan en mogen jullie terug naar huis gaan.

19/11/2022
Hebben jullie zin in een FEESTJE?!?!? Kom dan zeker naar onze kinderdisco en gooi die dansbenen
helemaal los! Meer info vind je op de affiche.

27/11/2022
Samen met de KWB, Ferm, KLJ, … verwelkomen we Sinterklaas en zijn pieten in Minderhout vandaag.
Meer info: zie affiche in de Burchtkrant + volgt later via mail.
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03/12/2022
Brrr, het is al wel heel koud geworden hé. Ideaal weer om eens te gaan schaatsen.
Als je graag mee komt schaatsen, zet dan zeker deze datum in je agenda! Meer
info volgt later nog!

17/12/2022
Het is bijna Kerstmis en bij Kerstmis hoort natuurlijk lekker eten
Wil jij eens laten zien wat je
allemaal kan in de keuken? Kom dan om 16 uur naar de KSA en om 19 uur kunnen jullie weer naar
huis met een gevulde maag.

31/12/2022
Heb jij zin in een pannenkoek en warme chocomelk na al dat “nieuwjaarkezoete-zingen”? Kom
vandaag dan zeker even langs bij de lokalen van de KLJ.
Kijk voor meer info op de affiche.

07/01/2023
Wie is de slimste joro 6’er? Wie weet er op elke vraag een antwoord? Wie kan de ultieme joro 6 quiz
winnen?
Durf jij de strijd aan? Ben jij benieuwd wie de slimste joro 6’er is? Kom dan zeker om 14 uur naar de
KSA en laat zien wat jij allemaal weet! Om 17 uur is de strijd afgelopen en weten we wie de slimste
joro 6’er is.

21/01/2023
Vandaag spelen we de winterolympics! Ben jij benieuwd wat we gaan doen? Kom dan zeker om 14
uur naar de KSA en kom het te weten!! Om 17 uur zijn de winterolympics weer afgelopen

04/02/2023
Vandaag staat er weer een geweldige activiteit op de planning: vriendjesnamiddag
Jullie mogen
allemaal zoveel vriendjes en vriendinnetjes meenemen als jullie willen. Meer info: zie affiche.

Wij hebben alvast heel veel zin in het nieuwe jaar!
Jullie leiding,

Britt

Jill
Siska
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* Programma knim *
Hey allemaal! Hopelijk hebben jullie allemaal even veel zin in dit KSA-jaar als wij. Wij kijken
er alvast naar uit om er samen met jullie een prachtig jaar van te maken.

8 oktober 2022 – DOOP
De tijd voor de tofste activiteit van het jaar is weer aangebroken. Je bent natuurlijk pas een echte
knimmer als je ook echt gedoopt bent. Jullie worden allemaal aan de lokalen verwacht van 18:30u
tot 20:30u met kleren die heel erg vuil kunnen worden.
Om jullie te overtuigen om naar deze knotsgekke activiteit te komen, zal Giel ook mee gedoopt
worden, gewoon omdat het kan.

15 oktober 2022 – BOSSPEL
Blad, paddenstoel, tak, boom, tak, blad, burcht, vogel, boom, kabouter, … Jawel, het is tijd voor onze
eerste echte officiële knimactiviteit en hiervoor gaan we al direct naar het bos! Jullie worden om
14:30u met fiets verwacht aan de lokalen. Tegen 17:00u mogen jullie weer naar huis.

21 oktober 2022 – Dag van de jeugdbeweging
Laat vandaag maar eens zien dat je een échte KSA-er bent! Doe vandaag zeker je trui, T-shirt, sjaaltje
enz. aan van de KSA naar school.

29 oktober 2022 – STUNTDAG + MISVIERING
De leiding heeft weer een geweldige activiteit voor jullie in petto. Het is namelijk Stuntdag! Zijn jullie
benieuwd naar wat we gaan doen? Hopelijk zien we jullie allemaal verschijnen!!
Aansluitend zal ook onze jaarlijkse startviering doorgaan. Meer info: zie affiche in de Burchtkrant.

5 november 2022 – FILMAVOND
Zin om een rustig avondje te chillen op de KSA? Dan is deze activiteit perfect voor jou. Denk gerust al
na over een suggestie van een film die je graag wilt kijken. Deze mag je altijd tegen dan aan ons laten
weten. Je mag natuurlijk een slaapzak en kussen meenemen om het jezelf zo comfortabel mogelijk te
maken. Jullie worden van 19:00u tot 21:00u aan de lokalen verwacht.
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19 november 2022 – LUCKY NIGHT
Smeer jullie dansbenen al maar in want het is tijd voor de kinderdisco van Lucky Night! Kom met z’n
allen naar de tent op het basketbalpleintje en we maken er een gigantisch feest van. Jullie ouders zijn
ook meer dan welkom voor een drankje. Voor meer informatie bekijk dan zeker de affiche.

3 december 2022 – DORPSSPEL
Zin om losgelaten te worden in het mooie Minderhout? We gaan met z’n allen een groot spel spelen
in dit grote prachtige Minderhout. Hiervoor mogen jullie een smartphone meenemen zodat we ons
spel zonder problemen kunnen spelen. Kom allemaal van 16:00u tot 18:00u naar de lokalen!

17 december 2022 – QUIZ
Om een beetje te ontspannen tijdens deze zware periode, kunnen jullie samen met ons komen
quizzen. We maken er een hele leuke avond van zodat jullie de stress van tijdens de examens wat
van jullie kunnen afzetten. Jullie worden allemaal om 19:00u aan de lokalen verwacht en tegen
21:00u mogen jullie weer naar huis.

31 december 2022 – PANNENKOEKENBAK
Tijdens het nieuwjaarkezoete-zingen delen wij weer lekkere pannenkoeken uit en kan je ook warme
chocomelk komen drinken. Je kan ons vinden aan de lokalen van de KLJ.
Ga je niet meer zingen vandaag? Ook dan zijn jullie zeker welkom! Meer info: zie affiche.

Hopelijk zien we jullie allemaal op onze
geweldige activiteiten!

JINTHE, GIEL, LUNA
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* Programma sjo *
Jooow Sjo’ers! Nu jullie weten wie jullie leiding is voor het komende jaar, is het hoog tijd om ook ons
programma voor trimester 1 voor te stellen. Kijk hieronder snel mee!
24/09/2022: Bosspel
We beginnen ons fantastische jaar met een nog fantastischer bosspel
met de fiets richting het bos en komen rond 17 uur terug naar de KSA.
Laat zien dat jullie echte sjo’ers zijn en kom allemaaaaaal!

We vertrekken om 14 uur

08/10/2022: Locatierace
Van locatie naar locatie racen in teams is wat er vandaag op de planning staat! Fix vervoer van de
ene naar de andere plaats en doe zo snel mogelijk jullie opdrachtjes om de volgende locatie te weten
te komen. Zo kan je als eerste aankomen en de race winnen! We beginnen eraan om 20 uur en rond
23 uur weten we de snelste sjo’ers zijn.

21/10/2022: Dag van de jeugdbeweging
Trek vandaag je KSA-kledij aan, want het is Dag van de jeugdbeweging! Zoals elk jaar gaan we
ontbijten aan de Pax in Hoogstraten. Meer info hierover volgt nog!

29/10/2022: Stuntdag + misviering
Deze activiteit is jullie allen waarschijnlijk al wel gekend. Zie affiche voor meer info.

12/11/2022: Back to basics
Dikke Berta, gescheurde broek, levend lijk, prinsen en trollen, vlaggenstok tussenstand,… vandaag
gaan we terug naar de meest basic spelletjes van de KSA. Jullie kunnen je nog eens helemaal uitleven
met deze basic spelletjes, die jullie stiekem eigenlijk nog keileuk vinden
eraan en om 17 uur zullen jullie wel uitgespeeld zijn, denken wij.

. Om 14 uur beginnen we

19/11/2022: LUCKY NIGHT
Hét feestje waar het dak er écht vanaf gaat, dus allemaal komen!
Meer info volgt
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03/12/2022: Quiz
Hopelijk is jullie sjo’ers brein al wat opgewarmd voor de examens die eraan zitten te komen, want
vandaag gaan jullie het nodig hebben… Wij gaan QUIZEEEEEEEN!! Wie is de slimste sjo’er? Of wie kan
het best de doe-opdrachten uitvoeren? Om 19uur zullen we starten en om 22 uur is het gedaaaaan.

17/12/2022: Kerstactiviteit
Warme chocomelk, hapjes, vuurtjes, dikke sjaals, handschoenen en veeeeeel gezelligheid is wat er
vandaag op de planning staat. DE ideale ontspanning voor jullie examens (blèèèh). Kom er gezellig
eentje drinken op de KSA van 18 uur tot 21 uur.

31/12/2022: Pannenkoekenbak
Tijdens het nieuwjaarkezoete-zingen delen wij weer lekkere pannenkoeken uit en kan je ook warme
chocomelk komen drinken. Je kan ons vinden aan de lokalen van de KLJ. Ga je niet meer zingen
vandaag? Ook dan zijn jullie zeker welkom! Meer info: zie affiche.

Mats

Jonas

Anthe
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* Programma +16 *
Heeej +16’ers!
Voor ons eerste trimester zetten we ook in de Burchtkrant alle +16-data nog een keertje op
een rijtje!

September

November

o 17/09
o 24/09

o 12/11
o 18 & 19/11

Oktober
o
o
o
o
o

December
o
o
o
o

01/10
07/10
14/10
22/10
29/10

03/12
17/12
28 of 29/12
31/12

Tot op de activiteiten !!!!!
Lies en Joppe
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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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* Affiche *
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* Affiche *
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* Affiche *
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* Wie is het? *
Willen jullie kennismaken met de leiding?
Hier kom je meer te weten over alle leiding van de KSA! Van de eerstejaarsleiding vinden jullie zelfs
een leuke kinderfoto terug
Veel leesplezier!

Joro 1
Hallo! Ik ben Jorbe. Ik ben dit jaar leiding van joro 1. Dit is mijn vierde jaar als
leiding. Ik studeer biomedische laboratoriumtechnologie aan de UCLL in
Leuven. ‘S Avonds werk ik soms in de Gelmel als barman. Tot op de KSA!

Hallo allemaal!
Ik ben Kim Snels en ik ben 18 en word in november 19 jaar. Ik zit al sinds het
1e leerjaar in de KSA en ben nu voor het 4e jaar leiding. Mijn zus, Britt, is ook
leiding van de KSA. Ik werk momenteel thuis op ons varkensbedrijf. Dit jaar
ben ik leiding van joro 1 en daar heb ik SUPER VEEL zin in!!!
Tot op de activiteiten!! Groetjes Kim.

Hallo! Ik ben Stella en ik ben dit jaar voor het tweede jaar leiding. Ik ben 17
jaar en zit al vanaf het 2de leerjaar in de KSA .Ik zit in het zesde middelbaar op
het Klein Seminarie . Ook heb ik nog een broer Kamil en een zus Roos in de
KSA. Ik heb super veel zin in dit jaar en tot op de activiteiten!!!

Hey!!
Ik ben Senna en sinds dit jaar ben ik
leiding. Ik ben 16 jaar en doe STW in het
VTI Spijker. Dit jaar ben ik leiding van joro
1 en ik heb er alvast superrrr veel zin in,
jullie ook??
Tot snel!
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Joro 2
Hey hey!
Mijn naam is Yana Vermeiren. Op 15 september ben ik 25 jaar geworden.
Al sinds het 1ste leerjaar zit ik in de KSA. Na 10 jaar lid te zijn van de KSA,
werd ik leiding. Dit jaar start ik ook aan mijn 10de jaar bij de
begeleidingsploeg :o
Behalve op de KSA, kan je me tijdens het weekend ook op het tennisveld
vinden. Tijdens het komende KSA-jaar zal ik leiding zijn van de toppers van
joro 2! Superleuk! Ik heb er alvast héél veel zin in!
Ik zie jullie snel op de KSA! X Yana

Hallo allemaal!
Ik heb supermegakeiveel zin in het nieuwe jaar, jullie ook?
Dit jaar ben ik leiding van de joro 2’ers. Het wordt mijn vijfde jaar als
leiding op de KSA.. dat begint al te tellen hé?
Nog een weetje over mezelf: buiten de KSA houd ik mij vooral bezig
met mijn studies. Ik studeer namelijk orthopedagogische begeleiding
aan Thomas More in Antwerpen.
Tot snel op de KSA!
Dikke knuffel Jolien

Hallooo, ik ben Mirthe.
Ik ben 16 jaar oud en ben leiding van joro 2. Ik
studeer Architecturale Binnenhuiskunst aan
het Heilig Graf. Ik begin nu aan mijn eerste jaar
als leiding en heb er super veel zin in!
Mijn hobby’s zijn: afspreken met vrienden en
KSA natuurlijk.
Zo, nu weten jullie wat meer over mij! Tot
snel!

Hey allemaal!
Ik ben Shana. Ik zit al 10 jaar in de KSA en
dit is mijn eerste jaar als leiding. Dit jaar
zal ik leiding zijn van de stoere joro 2’ers.
Ik studeer “Lichamelijke opvoeding en
sport” en naast KSA speel ik ook nog
volleybal.
Ik zie jullie op de KSA!
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Joro 3-4
Hoi hoi.
Ik ben Niels en ik ben 23 jaar oud. Ik werk als kinderbegeleider in Gent.
Ik ga dit jaar aan mijn 7de jaar beginnen als leider van de KSA en dit jaar mag
ik aan de toppertjes van joro 3-4 leiding geven.
Hopelijk zie ik jullie op één van onze activeiten.
Hallo KSA-ers
Mijn naam is Tuur Lauryssen en dit wordt mijn 5e jaar als leiding.
Zelf ben ik ondertussen 20 jaar oud en dit zal mijn derde jaar burgerlijk
in Leuven worden. Ook heb ik zowel een broer (Mats, leiding) als een zus
(Noor, KNIM) in de KSA. In mijn overige vrije tijd speel ik ook pingpong
en zie je mij misschien af en toe lopen of fietsen. Samen met Lien, Diede,
Jonas H & Niels ben ik leiding van JORO 3-4 en gaan we er een super,
fantastisch, prachtig, zot en onvergetelijk jaar van maken!
Tot binnenkort op de KSA!

Hey!
Ik ben Jonas Hillen en dit is alweer mijn 6de jaar als leiding. Op dit moment
studeer ik Event & Project Management in Antwerpen. 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.
Ik zie jullie op de KSA!

Hallo, ik ben Diede Brosens. Dit jaar is mijn tweede jaar als leiding en ik
heb er al heel veel zin in!
Ik woon al mijn hele leven in Minderhout en zit al 7 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 een andere hobby: ik zit op de IKO, een
kunstacademie in Meer. Ik heb nog een oudere broer Jorbe die ook
leiding is.
Ik hoop dat jullie er allemaal even veel zin in hebben als ik! Tot snel!

Hallo, ik ben Lien en ik ben 16 jaar.
Ik zit op het VTI-Spijker en volg daar de richting STW.
Dit is mijn eerste jaar als leiding en ik ben dit jaar leiding
van joro 3-4. Ik heb ook een broer die in de KSA zit, Wout.
Hopelijk zie ik jullie snel op onze activiteiten
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Joro 5

Hallo, ik ben Kamil. Ik ben 19 jaar oud en dit is ondertussen al mijn 5de
jaar als leiding. Dit jaar ben ik trotse leiding van joro 5!!
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!

Halloooo
Ik ben Lars Boeren en ik ben 19 jaar. Ik studeer Communicatiemanagement
aan het AP in Antwerpen. Er zit nog een broertje van mij in de SJO, namelijk
Nando. Dit jaar begin ik aan mijn 4de jaar als leiding in joro 5.
Hopelijk komen jullie allemaal naar de KSA dit jaar, zodat we ons keihard
kunnen amuseren!!!

Ik ben Paulien!
Ik ben 16 jaar en zit al 8 jaar in de KSA!
Ik werk in de frituur ‘T Kartoffeltje en in de
JBC.
Ik volg Verzorging op het VTI spijker.
Wat heb ik zin om van dit jaar een bangelijk
KSA jaar te maken vol herinneringen en
leuke momentjes!

Hoi, ik ben Lore Goetschalckx.
Ik ben 16 jaar en dit wordt mijn eerste jaar als leiding.
Ik zit op het Klein Seminarie en studeer daar Humane
wetenschappen. Een van mijn hobby's, behalve KSA
natuurlijk, is atletiek. Tot snel!
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Joro 6
Hoihoi, ik ben Britt. Ik ben ondertussen al 6 jaar leiding.
Dit jaar begin ik te werken als ergotherapeute bij Xpert Handtherapie in
Breda. Mijn zus Kim zit ook in de leiding. Vorig jaar ben ik leiding
geweest van JORO 1 en dit jaar ben ik leiding van JORO 6.
Ik heb er heeeeel veel zin in! Tot op de KSA!!

Heeeyy
Ik ben Siska en ik ben ondertussen al voor mijn 4de jaar leiding. Dit
jaar ben ik leiding van toppers van joro 6! Naast de KSA studeer ik nog
verpleegkunde aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Hier
kan je me in de week vinden, want ik zit ook op kot in Antwerpen. Als
ik niet aan het studeren ben of op de KSA ben, dan ga ik graag met
vrienden weg.
Ik heb al HEEL VEEL zin in het nieuwe KSA jaar. Tot op de KSA.
Siska

Halloo, ik ben Jill en ben 16 jaar. Ik heb een broertje
van 11 en een zus van 18. Ik zit al 10 jaar in de KSA
en start nu aan mijn 1e jaar als leiding van joro 6.
Ik heb 2 jaar lang voor kapper gestudeerd in
Turnhout, maar nu doe ik verzorging in Hoogstraten
op VTI Spijker. Vorig jaar werkte ik nog bij een
kapper in Hoogstraten en afgelopen zomer kon je
me vinden in het rusthuis van Hoogstraten. Thuis
hebben we ook nog ons eigen bedrijf.
Ik zie jullie snel op de KSA!!

Knim
Hey
allemaal!
Ik ben Luna en ik begin dit jaar aan mijn vijfde jaar als leiding. Ik
studeer aan AP Hogeschool in Antwerpen, waar ik aan mijn derde jaar
Health Care Management begin.
In de weekenden kan je mij, naast de KSA, ook in bakkerij Atelier
Co-pains in Hoogstraten vinden, waar ik al vier jaar lang werk.
Hopelijk zie ik jullie allemaal massaal op de activiteiten!
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Hey allemaal
Ik ben Giel Bastiaansen en ik ben op 30 oktober 2003 geboren en ben dus
18 jaar. Ik woon al heel mijn leven in Minderhout. Ik begin nu aan mijn
vierde jaar als leiding en dit jaar ben ik leiding van de knim!! Ik voetbal bij
Minderhout VV en verder fiets ik ook regelmatig. Ik heb 1 zus die lang op
de KSA heeft gezeten. Ik studeer ‘sport en bewegingsrecreatie’ in Leuven.
Ik kijk enorm hard uit naar dit KSA-jaar met de toppers van de knim!
Tot op de KSA.

Hallo, ik ben Jinthe. Ik ben 17 jaar en dit is mijn tweede jaar als leiding.
Al sinds het derde leerjaar zit ik in de KSA. Mijn broer Milan zit intussen in
de SJO. Naast de KSA ga ik ook nog twee keer per week dansen. Ik zit in het
zesde middelbaar op het Klein Seminarie.
Ik heb alvast heel veel zin in het nieuwe KSA-jaar, samen met mijn leden van
de knim!!

Sjo
Hallo!
Ik ben Jonas, 22 jaar en ben ondertussen voor het 7de jaar leiding.
Dit jaar ben ik leiding van de SJO en neem ik de taak van secretaris
weer op mij.
Ik werk als technieker bij Selexion Lauryssen en buiten de KSA schiet ik
ook nog met de kruisboog. Ik kijk ernaar uit jullie allemaal op de
activiteiten te zien!
Tot dan!

Hallo allemaal!!
Ik ben Mats Lauryssen en ik ben op 28 mei 19 jaar geworden. Ik ben
opgegroeid in de Sint-Michielsstraat te Minderhout. Dit jaar wordt mijn
vierde jaar als begeleiding. Ik voetbal bij Minderhout VV, waar ik mij ook
enorm amuseer. Ik heb één broer en één zus. Zij zitten ook allebei in de
KSA. Dit zijn Tuur, hij is ook leiding, en Noor, zij zit bij de knim. Ik ga dit
jaar naar het 2de hoger in Leuven waar ik bio-ingenieur studeer.
Ik word dit jaar leiding van de SJO, waar ik natuurlijk enorm naar uitkijk!!
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Hey Hey
Ik ben Anthe De Bie en ik begin aan mijn 4e jaar als leiding.
Dit jaar mag ik leiding zijn van de SJO, samen met Mats en Jonas.
Ik ben 19 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

+16
Dag KSA’ers
Mijn naam is Joppe Vermeiren en ik begin dit jaar aan mijn 6e jaar als
leiding
Samen met Lies ga ik dit KSA-jaar de pubers van de +16 vermaken
Doorheen de week ben ik te vinden op kot in Leuven, waar ik aan mijn
laatste jaar Sociale Readaptatiewetenschappen begin
Dit jaar ben ik ook weer de nerd van de KSA , dus bij vragen mag je me
altijd mailen
Tot op de KSA!

Hallo allemaal!
Mijn naam is Lies Vermeiren en ik ben 21 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, KNIM en JORO 3-4. Nu begin ik aan mijn
6e jaar en zal ik leiding zijn van de +16, dus ik organiseer activiteiten voor
de andere leiding en oud-leiding.
Naast de KSA ben ik ook nog leiding in de Jeugdfanfare. Door de week zit
ik in Leuven, waar ik dit jaar aan de master internationale politiek begin.
Ik heb al heel veel zin in het komende KSA-jaar, hopelijk jullie ook! Tot
snel op de KSA!!!
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* Wist-je-datjes*
Nu het nieuwe KSA-jaar begonnen is, wordt het tijd om jullie weer wat op de hoogte te
brengen! Lees hier enkele leuke wist-je-datjes over de KSA én nog veel meer

Wisten jullie dat…
•

260 groepen en 36.000 leden samen de KSA vormen? Het is één van de grootste
jeugdbewegingen in Vlaanderen!

•

Het ei eerder was dan de kip?

•

We dit jaar met zo’n 175 personen op kamp zijn gegaan in Geel?

•

Coca-Cola eigenlijk groen is?

•

KSA Minderhout maar liefst 28 supertoffe begeleiders heeft dit jaar?

•

Pumba (uit The Lion King) het eerste personage was dat een scheet liet in een film
van Disney?

•

Er dit jaar zo’n 120 kinderen op onze startdag aanwezig waren?

•

Mega Toby ook verliefd is op Mega Mindy?
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* Schoenmaat 32 *
Het is weer spelletjestijd! Kan jij ze oplossen? Ontdek het hieronder snel!

Zoek de huisdieren in
het raster!

Verbind de puntjes met elkaar….
MMMM….
lekkere nootjes!
Help jij me de
weg te vinden?
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* Moppenhoekje *
Tijd om weer te lachen, gieren, brullen met een aantal leuke mopjes!
Jantje bestelt een pizza bij de pizzeria. 'Wil je hem in 4 of 12 stukken?, vraagt de pizzabakker. 'Graag
in 4, antwoordt Jantje, 'want 12 kan ik er echt niet alleen op.'

Hoe noem je een koninklijke drol?

→Een majeschijt

Ken je de mop van de blinde timmerman? Die slaat echt nergens op.

Er zitten 2 vliegen op de kale kop van een oude man. Zegt de een tegen de ander:
"Weet je nog dat we hier vroeger verstoppertje speelden".

Door welke Pokémon word je verkouden?

→Pikhatsjoe!

Er waren eens twee krieken. Zegt de ene: “Ik heb een scheetje gelaten!” Antwoordt de andere:
“Kriekhet!”

Het is wit en het ontploft.

→Een boemkool!!!

Oma en Jantje zijn samen op stap. Jantje ziet op de grond een stuk van
twee euro liggen en wil het oprapen. Oma houdt hem tegen en zegt
“Jantje, alles wat op de grond ligt is vuil!” Wat verder ziet Jantje een briefje
van vijf euro liggen, maar oma zegt opnieuw “Jantje, alles wat op de grond
ligt is vuil!” Ze wandelen verder. Plots struikelt oma en ze valt op de grond.
Ze vraagt “Jantje, wil jij mij recht helpen?” Jantje antwoordt: “Nee oma,
alles wat op de grond ligt is vuil!”

Er zitten twee leeuwen onder een boom. Zegt de ene leeuw tegen de andere:
‘Kom op, we pakken die automobilist!’ Zegt de andere leeuw: ‘Nee, ik heb
geen zin in vlees in blik!’
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* Puzzelhoekje *
Kunnen jullie deze gigantische woordzoeker oplossen?

KSA Minderhout - Schoolstraat 8 - www.ksaminderhout.be

37

* Testrubriek *
Zin om jullie hersenen wat te trainen? Probeer onze testrubriek op te lossen!
De antwoorden kan je op het einde van deze Burchtkrant terugvinden.

Vraag 1: Hoeveel nieuwe leiding is er dit jaar bij gekomen?
a) 5
b) 6
c) 7

Vraag 2: In welk jaar werd de Euro ingevoerd in België?
a) 2001
b) 2000
c) 2002

Vraag 3: Aan het hoeveelste jaar zal Yana nu beginnen als leiding van de KSA?
a) 10de jaar
b) 15de jaar
c) 8ste jaar

Vraag 4: Van welk sprookje heeft K3 geen musical gemaakt?
a) Alice in Wonderland
b) Doornroosje
c) De zeven geitjes

Vraag 5: Wat is het jaarthema van de KSA dit jaar?
a) Spelen in ’t Kwadraat!
b) Kameraad in ’t Kwadraat!
c) KSA in ’t Kwadraat!
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* Koken met kokkie *
Monsterslijm

Ingrediënten
-

1 zakje puddingpoeder
75g suiker
750ml melk
Eetbare sprinkle-oogjes
Sprinkles
Blauwe voedingskleurstof

Bereiding
Stap 1: Roer de suiker en het puddingpoeder samen en voeg er 6 eetlepels melk aan toe.
Stap 2: Breng de 750 ml melk aan de kook.
Stap 3: Voeg de mix (uit stap 1) toe aan de melk als de melk kookt.
Stap 4: Blijf nu roeren totdat je een puddingstructuur krijgt.
Stap 5: Zet het vuur uit en voeg 5 druppels blauwe voedingskleurstof toe.
Stap 6: Verdeel de pudding over kommetjes.
Stap 7: Decoreer met oogjes en andere sprinkles.
Stap 8: Eten maarrr!!

Smakelijk!
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* KSA-winkel *
KSA-gadgets:
Wij willen jullie zeker nog eens even warm maken voor de KSA-winkel (KSA Nationaal).
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!
Surf even naar: www.ksaminderhout.be en ga naar ‘webshop’. Daar kan je alle KSA-kledij
terugvinden, met prijzen en maten. Bestellen doe je door het gewenste kledingstuk in je
winkelmandje te steken en verder te gaan naar ‘bestellen’.
Wij zorgen ervoor dat de bestelde items tot bij jou geraken!
Is een item (tijdelijk) uitverkocht, laten wij dit steeds even weten en bestellen wij dit bij. Dit kan
enkele weken duren.

Wij geven hieronder graag nog even onze beschikbare maken en bijhorende prijzen mee:

Item

Maten

KSA Vest
(lichtgrijs)

Kindermaten: 5/6 jaar, 6/8 jaar, 8/10 jaar, 10/12 jaar, 12/14 jaar €25

Prijs

Volwassenmaten: S, M, L, XL (grotere maat kan op aanvraag)

€30

KSA trui
(donkergrijs)

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

€25

Volwassenmaten: S, M, L, XL (grotere maat kan op aanvraag)

€30

KSA T-shirt
(donkerblauw)

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

€15

Volwassenmaten: S, M, L, XL (grotere maat kan op aanvraag)

€15

Ook een sjaaltje of een KSA Minderhout zonnebril kan je op de website bestellen bij ‘webshop’. Dit
kan aan een prijs van €3.
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* Verjaardagskalender *
September
1
Elina Pauwels
2
Fiebe Jespers
2
Thijs Oomen
4
Jonas Dekkers
8
Maurice Loots
11
Eva Van Gestel
11
Maya Triana
12
Liz Stoffels
14
Senne Wellens
15
Louis Van de Locht
15
Yana Vermeiren
20
Amke Van Loock
24
Livia Koyen
25
Lenny Hoppenbrouwers
26
Leon Boeckx

+16
JORO 3-4
SJO
+16
JORO 2
KNIM
KNIM
KNIM
KNIM
JORO 5
Leiding
KNIM
JORO 6
JORO 2
JORO 3-4

November
4
Nikki Stes
4
Seppe Adriaensen
6
Stef Bellens
12
Kim Snels
16
Kaat Lippens
17
Jasper Brokken
17
Elise Jespers
26
Axten Reeve Cordero
27
Juliette Mateusen
27
Luna Verschraegen
28
Arne Boudewijns

JORO 3-4
SJO
JORO 2
Leiding
KNIM
JORO 3-4
JORO 3-4
JORO 3-4
JORO 5
SJO
JORO 2

Oktober
1
Noor Lauryssen
3
Jarno Van Glabbeek
5
Valeria Harut
7
Fien Adriaensen
7
Merel Godrie
12
Amber Jochems
15
Elien Van Bergen
18
Viktor Mateusen
19
Jolien Hillen
21
Jutta Hendrickx
24
Kamil Janssen
24
Mette Zwart
27
Stan Verschueren
30
Anouk Willems
30
Giel Bastiaansen

KNIM
KNIM
JORO 6
SJO
JORO 1
JORO 5
JORO 1
JORO 3-4
Leiding
JORO 1
Leiding
+16
JORO 1
KNIM
Leiding

December
4
Floor Van Dun
5
Jonas Brosens
10
Jarne Stoffels
11
Mare Doomen
15
Mare Govaerts
17
Sam de Bont
19
Laurens Mertens
28
Babette De Loore
29
Féline Leuris
31
Lore Buschop

SJO
JORO 5
KNIM
KNIM
SJO
SJO
JORO 6
JORO 2
JORO 1
JORO 3-4

Wij wensen iedereen die nog niet ingeschreven was
op het moment dat we deze BK maakten, natuurlijk
ook een hele gelukkige verjaardag!
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* De leiding *
Joro 1
Kim Snels
Jorbe Brosens
Stella Janssen
Senna Van Nispen
Joro 2
Yana Vermeiren
Jolien Hillen
Mirthe Rombouts
Shana Gladinez
Joro 3-4
Niels Vermeiren
Jonas Hillen
Tuur Lauryssen
Diede Brosens
Lien Van Aperen
Joro 5
Kamil Janssen
Lars Boeren
Paulien Vindevoghel
Lore Goetschalckx
Joro 6
Britt Snels
Siska Van Dyck
Jill Sprangers
Knim
Luna Vanhoof
Giel Bastiaansen
Jinthe Rombouts
Sjo
Jonas Aerts
Anthe De Bie
Mats Lauryssen
+16
Joppe Vermeiren
Lies Vermeiren

Princeven 4
Sint-Michielsstraat 37
Lage Weg 1A
Markwijk 9C

0471 68 32 57
0471 10 19 04
0479 39 90 48
0474 23 14 61

Bredaseweg 42A
Hal 20
Van Aertselaerstraat 74
Sint-Michielsstraat 15

0474 86 44 13
0471 09 00 38
0470 53 13 61
0472 59 36 69

Bredaseweg 42A
Hal 20
Sint-Michielsstraat 28
Sint-Michielsstraat 37
Sint-Michielsstraat 57

0471 63 78 35
0471 90 45 75
0471 76 25 01
0483 07 04 14
0468 57 93 90

Lage Weg 1A
Koestraat 13
Gemeentestraat 37
Gaarshof 3 (Meer)

0471 37 25 59
0472 93 53 61
0468 40 87 95
0468 23 92 33

Princeven 4
Minderhoutdorp 23
Bredaseweg 11A

0471 24 11 34
0471 72 01 78
0468 51 89 51

Minderhoutsestraat 22
Mariaveld 14
Treslong 26

0478 34 96 15
0474 27 14 66
0472 20 03 39

Minderhoutsestraat 139
Grote Plaats 2A (Wortel)
Sint-Michielsstraat 28

0493 55 03 25
0489 09 73 93
0470 65 47 00

Bredaseweg 42A
Donckstraat 2 (Meer)

0479 17 82 78
0471 66 23 31

Oplossing testrubriek:
1C - 2C – 3A – 4C – 5B
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