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Liefste leden, ouders, en sympathisanten,

Allereerst: fijne feestdagen! Wij hopen dat jullie kunnen genieten van fijne momenten omringd door jullie 
vrienden en familie. We wensen jullie een goede gezondheid toe, alsook veel gelach en geweldige ervarin-
gen in 2022.

Om deze KSA-loze dagen wat in te vullen, brengen wij jullie deze kerstpal. Op deze pagina’s kunnen jullie 
terugblikken op de fijne momenten die jullie op kamp beleefd hebben tijdens de zomer. Verder kijken we 
ook eens terug op de knotsgekke activiteiten die jullie in dit eerste trimester van het jaar 2021-2022 hebben 
mogen beleven. Wat was het leukste spel? Waar zijn jullie allemaal geweest? Fris je geheugen op aan de 
hand van leuke foto’s en tekstjes!
Eens jullie dat doorgenomen hebben, kunnen jullie de KSA activiteiten thuis verderzetten. We hebben enke-
le klassiekers voor jullie op een rijtje gezet, ga maar even een kijkje nemen!
Om af te sluiten vinden jullie de kalender achteraan terug, want we kijken natuurlijk allemaal uit naar de 
volgende vergadering en het volgende evenement!

Geniet van de tijdreis doorheen de voorbije KSA activiteiten. We zien jullie graag terug op zaterdag 15 janua-
ri 2022!
Tot dan,
De leiding
Rob, Wout, An Mei, Kevin, Cato DS, Laurend, Lowie, Cato VA, Jitske, Louis, Mazarine, Amailya, Emma, 
Martha, Ayke, Warre, Fien, Julie, Marie, Yuwan, Stien

voorwoord



throwback kamp juli 2021



Voor het eerst op kamp, hoe spannend! Sommigen onder jullie waren al ervaren kampgangers, maar voor 
de meesten was het de eerste keer. Gelukkig waren jullie stuk voor stuk enthousiaste durvers die heel veel 
hebben bijgeleerd.
Voor het eerst uit een gamel eten,
Voor het eerst in een tent slapen,
Voor het eerst op dagtocht gaan,
Voor het eerst op de hudo gaan,
Voor het eerst wildplassen,
Voor het eerst het avondlied zingen,
Voor het eerst de kampkrant lezen,
Voor het eerst kip met rijst en currysaus eten,
Voor het eerst een groot kampvuur met KSA,
Voor het eerst...
Naast deze typische kampdingen, deden we meerdere leuke en soms wat gekke activiteiten. We vermom-
den ons als koeien, joegen op geesten, werden achtervolgd door een geit, en speelden fijne waterspelletjes. 
We deden ook een bootjesrace, het typische KSA-spel één-tegen-allen en een quiz. Jullie leerden ook ma-
cramé bandjes maken en het kamplied zingen. Kunnen jullie de tekst nog herinneren? ‘Wie gaan we bellen... 
KSA Mechelen!’

We hopen dat jullie even hard genoten hebben van dit kamp als wij en dat we jullie hebben kunnen overtui-
gen om nog vele jaren mee te gaan! Nu is het aan jullie, ervaren kampgangers, om de nieuwelingen te tonen 
hoe het er aan toe gaat.
 
Veel brullende leeuwengroetjes van de leeuwkes leiding 2020-2021,
Cato VA, Cato DS en Mazarine

throwback kamp: leeuwkes 2020-2021



Wat een geweldig kamp hebben de kapoenen jongens toch beleefd! Van een episch bestekspel tot geweldi-
ge dansmoves, niks was te gek om te bedenken. Het eten verliep natuurlijk wel wat moeilijker na het bestek-
spel: probeer maar eens te eten zonder tafel of bestek... Er zaten ook enkele ware kunstenaars bij de jon-
gens, dat hebben we gezien aan hun creaties aan de hand van aarde van het kampterrein. Het hoogtepunt 
werd toch bereikt bij het baseballen tegen de knapen. Van een epische comeback gesproken! Na meerdere 
home runs van Jules, wisten de kapoenen de welverdiende overwinning binnen te slepen. De knapen wis-
ten die dag echt niet wat hen overkwam. De Olympische Spelen waren deze zomer ook aan de gang en dat 
konden de jongens niet zomaar voorbij laten gaan: van voetbal tot frisbee, elke sport werd duchtig beoefend 
met volle overgave. Tot slot lieten de jongens tijdens het kampvuur actje zien dat er in elk van hun een ware 
dancing queen verscholen zat op de begrafenis van Merijn.

Conclusie, het was een fantastisch kamp.

Jullie leiding van 2020-2021,
Laurend, Wout, Lowie en Kevin

throwback kamp: Kapoenen jongens 2020-2021



Allerliefste kapoenen,

Weten jullie nog wat we allemaal hebben gedaan op kamp? Wij denken van wel, maar als jullie een paar 
dingen vergeten zijn, hebben jullie hier een geheugensteuntje. Wij hebben namelijk elke avond alles wat 
we gedaan hebben, neergeschreven in een dagboekje: van onze knutselcreaties tot ons avondeten! Dit 
dagboekje hebben we voor jullie in deze kerstpal neergeschreven. We werken er nog aan om dit ook in te 
scannen en aan jullie te bezorgen zodat jullie de originele versie ook zelf hebben. Geniet ervan want het zijn 
hele mooie herinneringen!

Liefste dagboek,
Vandaag is het 21 juli 2021. We zijn op kamp in Riemst met de kapoenen meisjes: Hazel, Roos, Pia, Roxanne 
en hun favoriete leiding Martha en Emma. We hebben vandaag na veel knoeien de tent opgezet, patatten 
geschild en de familie Fishbein ontmoet. De mama deed echt vreselijk raar en Fahzlur was een beetje een 
seutje. Wij denken dat de spoken iets te maken hebben met het rare gedrag van de mama want de papa 
vertelde dat er rare dingen gebeuren zoals dichtslaande deuren en kraakgeluiden. Wij vinden die papa wel 
tof. Het eten was lekker (zoals altijd op de KSA). Nu gaan we nog een verhaaltje voorlezen en dan slapen, 
morgen wordt het weer een leuke dag!
Kusjes en tot morgen, de kapoenen xxx <3

Liefste dagboek,
Vandaag was het dag twee van ons kamp, we hebben een wandeling gemaakt en veel spoken gezien, dat 
vonden we een beetje eng. We hebben veel te veel gegeten en zijn laat opgebleven. De perfecte kampdag 
dus. We hebben veel met water gespeeld, ons gewassen en onze kleren omgekeerd aangedaan. We geven 
deze dag een 9.5/10 omdat het leuk, maar veel te warm was.
Heel veel liefs en tot morgen, de kapoenen xxx

Liefste dagboek,
Vandaag is het vrijdag 23 juli en het is dag drie van kamp. In de voormiddag hebben we geknutseld. Bij Rox 
en Roos was er een probleempje met de verf, maar voor de rest was het echt leuk. In de namiddag hebben 
we een boerinnenspel gedaan, dat was ook heel leuk. Verder hebben we nog kip met rijst en currysaus ge-
geten en als dessert een suikerwafel, het was heel lekker. We geven deze dag een 8/10.
Liefs en tot morgen, de kapoenen xxx

Liefste dagboek,
Vandaag heeft het erg veel geregend en dat vonden we niet zo leuk. We hebben in de namiddag gewisseld 
van leiding. Dat was wel leuk maar we hebben Martha en Emma toch gemist. Voor de rest is er niks veran-
derd, de familie is niet meer langs geweest. Onze nieuwe theorie is dat de tovenaar eigenlijk stiekem slecht 
is en de spoken heeft getoverd. We hebben veel leuke slaapzakspelletjes gespeeld. We geven deze dag een 
9.9999999999/10.
XOXO, de kapoenen

Liefste dagboek,
In de voormiddag zijn we ons gaan douchen (dat moest ook eens gebeuren) en daarna speelden we gezel-
schapsspelletjes met de leeuwkes. In de namiddag is Stien Superstar langs geweest en daar hebben we een 
superleuk spel mee gespeeld. De familie Fishbein is ook weer langs geweest en er gebeurde iets gek: de 
mama rende van het kampterrein af en liep in de richting van de velden waar de spoken zitten! Onze conclu-
sie is dus dat ze bij de spoken is gaan zitten. Misschien is ze zelf een spook?
Deze avond hebben we gefeest in de privé club “kapoenen meisjes”. We hebben chips gegeten, frisdrankjes 
gedronken, gedanst en heel veel plezier gehad. We hebben naar veel rock muziek geluisterd want dat vond 

throwback kamp: kapoenen meisjes 2020-2021



Rox leuk. We mochten onze chique kleren aandoen. 
We geven deze dag een 10/10.
Kusjes en tot morgen, de kapoenen

Liefste dagboek,
Vandaag hebben we 8.5 km gewandeld om de priester die de mama kon helpen te vinden. We hebben hem 
gevonden en de mama is terug oké. Het eten van vandaag was weer heel lekker: we hebben kriekjes met 
balletjes en aardappelen gegeten. Wij hebben die aardappelen geschild (20kg met 4 kapoenen), dat zorgde 
dus voor veel pijntjes en pleisters. Het heeft veel geregend en het was ook aan het onweren en bliksemen. 
We geven deze dag een ∞/10! Het was echt een toffe dag.
Kusjes en tot morgen, de kapoenen xxx <3

Liefste dagboek,
We hebben vandaag de slechterik gevangen met de hele KSA, hij was dus eigenlijk de duivel! De naam Lived 
komt van het Engelse woord ‘devil’. In de voormiddag was het Vlaamse kermis en we hebben veel bonne-
tjes verdiend. Ons kraampje was massages en we hebben ook zelf geschilderde stenen verkocht. Ons lie-
velingskraampje was dat van de jimmers: een spa. Het was ook kampvuur en we zijn heel laat gaan slapen. 
Het vuur was echt super groot. We hebben ons toneeltje van de Ghostbusters gedaan en het was een groot 
succes. Het was een leuke dag, we geven het een: 1000/10 (Rox), een 9.8/10 (Pia en Roos) en 9.5/10 (Hazel).
Kusjes en tot morgen (de laatste dag :/), de kapoenen x <3

Liefste dagboek,
Vandaag is het de laatste dag van kamp en dat vinden we heel jammer. We zijn nu onze tent aan het oprui-
men en we gaan hem zo meteen afbreken. Om 16u vertrekken we met de bus naar huis. De tent was super 
rommelig! We gaan het kamp heeeeeel hard missen. Algemene score van kamp: ontelbaar/10. Super leuk 
dus!
XX en tot volgend jaar, de kapoenen Pia, Hazel, Roos, Roxanne, Martha en Emma <333
Leukste/grappigste momenten van kamp:
Hazel: Kampvuur
Roos: Knutselen
Pia: Toneeltje
Roxanne: Tie dye
Emma: Gek doen aan tafel
Martha: Kapoenenfeestje
Extra: Wandelen, Vlaamse kermis,… (Roos zegt: “eigenlijk alles” en dat is eigenlijk wel waar)

Zo, dat was het dan, een korte samenvatting van een geweldig kamp met 4 knotsgekke, lieve, brave kapoe-
nen. Dankje voor het leuke kamp en het leuke jaar, wij hebben er superhard van genoten!

Kusjes en veel liefs,
Martha en Emma <3



Hey Knaapjes,

Jullie weten het vast nog, ons kamp afgelopen zomer in Riemst bij de geitjes. Wat Louis en mij betreft, was 
het een prachtig kamp! Er ontbrak ons niets. De zon scheen! Behalve toen die niet scheen en er water in de 
eettent stond... Er was een geestig kampthema met een super tof bijhorend kampliedje dat jullie allemaal 
even enthousiast en uit volle borst meezongen en de zotste activiteiten die jullie waarschijnlijk ooit op een 
kamp hebben meegemaakt.

We herinneren ons vooral hoe we elkaar ophypten om op schriktocht te gaan, hoe we tot een kot in de 
nacht opbleven tijdens ons 24 uren spel met een warm kampvuur en hoe we er op dagtocht alles aan deden 
om toch maar meer te hebben gewandeld dan de jimmers. Dit was allemaal natuurlijk super nice maar er 
is één ding dat we nooit zullen vergeten: het fort dat we samen sjorden! Het was een pakket werk maar we 
zijn nog steeds trots en onder de indruk van hoe stevig het stond en hoe groot het eigenlijk was. Daarom 
willen we jullie graag nog deze foto meegeven van ons allemaal op ons sjorwerk vlak voor we op dagtocht 
vertrekken en genieten van het schijnende zonnetje, kijk maar eens onderaan de pagina.

We hopen dat jullie van het kamp genoten hebben en wensen jullie nog een fantastisch KSA jaar!
Jullie leiding van 2020-2021,
Rob, Louis en Rik

throwback kamp: knapen 2020-2021



Dag (oude) jimmers,

Het zit waarschijnlijk al ver in jullie geheugen, maar deze zomer hadden we ons kei toffe kamp. Zoveel fijne 
momenten dat we dan samen hebben beleefd. Tijd om nog eens terug te denken aan een paar van de leuk-
ste.
Weten jullie nog…
...ons (een beetje scheve) bankje dat we hebben gemaakt en gezellig op gezeten hebben? Waar we liedjes 
hebben gezongen en popcorn hebben gemaakt?
...het 24 uren spel dat jullie langer hebben vol gehouden dan de knapen?
...de doop, waarbij An mei het zo leuk vond om eieren over jullie hoofd uit te knijpen? Letterkoekjes vinden 
in een kom bloem bleek toen toch niet zo makkelijk te zijn...
...jullie eerste dropping? De kaart lezen was toch nog wel een beetje moeilijk...
...onze dagtocht naar de frituur en terug?
...al jullie gekke verhalen van vroeger die jullie ons verteld hebben? Ocharme al die insecten...
...onze gezellige sleepover?
...de filmavond met een drankje en snacks?
...

Geniet van jullie kerstvakantie en van de feesten. We zien jullie snel terug op KSA!
Veel liefs,
An mei en Jitske

throwback kamp: jimmers 2020-2021



De zomer van 2021 had voor de sjo een fantastische aftrap. Ons buitenlands kamp werd voor het tweede 
jaar op rij afgelast door corona maar als alternatief kregen we een geweldige midweek. Onze reis begon in 
Mechelen, waar we de trein richting Leuven opstapten. Daar namen we de trein naar Luik, om vervolgens 
een laatste overstap richting Visé te nemen. Vanuit Visé stapten we dapper de fiets op om de heuvels te 
trotseren tot Sint-Martens-Voeren. Na een laatste stevige helling, vielen de monden open door het adembe-
nemend uitzicht en het pittoreske verblijf. 
De gezellige hoeve werd onze uitvalbasis voor de vele avonturen die ons te wachten stonden. Zo zijn onze 
enthousiaste KSA’ers letterlijk de grens gaan opzoeken, waar we hebben genoten van een welverdiend ijsje. 
We zijn gaan boerengolfen, gaan wandelen, en Luik gaan bezoeken, waar we genoten van een heerlijke Ellis 
burger. We zijn ook af en toe de weg kwijt geraakt...
Verder was in en rond de hoeve veel te beleven. Zo werd er een tafelvoetbalwedstrijd en een feestje georga-
niseerd en ook het EK ging de sjo’ers niet ongezien voorbij.
De momenten waar we als groep het meest naar elkaar toe groeiden, waren de kleine maar fijne momen-
ten zoals samen koken, gezelschapsspelletjes spelen en de zon achter de heuvels zien verdwijnen vanaf het 
terras dat uitkeek op de vallei.
Na een zalige midweek trokken we, met een rugzak vol herinneringen en een wegwerpcamera vol foto’s, 
huiswaarts.

Lees zeker de volgende pagina voor nog meer fijne herinneringen over kamp...

throwback Midweek: Sjo 2020-2021



Kamp is altijd iets om naar uit te kijken maar als sjo is dat toch een tikkeltje meer, vooral je laatste jaar. Zoals 
ieder jaar begon kamp met een warm welkom van de leiding, het uitladen van de bus en het spelen van 
spelletjes met de bond. Dan was het tijd om de handen uit de mouwen te steken en de tenten op te zetten. 
De rest van de eerste dag vloog voorbij en tegen dat de avond viel waren we thuis al vergeten. 
Die 10 beste dagen van de zomer waren natuurlijk gevuld met zalig weer, veel water drinken en zonneslagen 
proberen vermijden. De dagen zaten vol van spelen, ravotten, op avontuur gaan en sporten in de avond. 
We werden op de proef gesteld tijdens het vierentwintigurenspel en ’s nachts kwamen de meest speciale 
gesprekken boven. Wanneer we het eerste zonlicht vanachter de bomen zagen verschijnen, zaten we in 
stilte met veel verwondering te kijken hoe de zon ons in de nieuwe dag verwelkomde. Het hoogtepunt van 
het kamp is voor mij altijd de tweedaagse! Dat die gereduceerd was tot een dagtocht, maakte ons zeker 
niet minder enthousiast. Na de openingsformatie strekten we onze benen en trokken door dorpen, weiden, 
bossen en godvergeten weggetjes. In de middag vertoefden we op het domein van het kasteel Eijsden. We 
mochten ook eens onze voetjes onder tafel schuiven in een lokaal restaurant. Die verwennerij werd gespon-
sord met het overige geld van de midweek en volgens mij waren zij even verbaasd als ons toen er plots een 
bende KSA’ers binnenstapte. Het luide gelach en de drukke gesprekken vulden al snel de hele ruimte en 
deden me denken aan de andere rustige maar gezellige momenten op kamp zoals het macrameeën, de plat-
te rust en het kampvuur. De rust was echter niet altijd gewaarborgd. We kloegen tijdens het ontbijt, boven 
onze kop koffie gebogen, over de haan die van de buren geen reminder had gekregen dat het vakantie was 
of over de greppels die we moesten graven bij een stevige onweersbui.
We werden met een klap herinnerd dat het kamp op zijn einde kwam toen we ons kampactje en een af-
scheidslied moesten voorbereiden. De laatste avond deelden we fijne momenten, luide lachen en stille 
tranen. Het was een bitterzoet afscheid en we stonden, het leek wel uren, in stilte rond het kampvuur te 
genieten van elkaars aanwezigheid en het wegdriften van onze gedachten. De volgende dag pakten we onze 
zakken, braken we de tenten op en werden we in de geheimen van het aspiwezen gehuldigd vooraleer we 
de bus opstapten.

Ik heb erg genoten van mijn laatste jaar als lid met jullie aan mijn zijde en ik hoop dat jullie dat dit jaar ook 
zullen doen. Maak er een fantastisch jaar van!
Veel groetjes,
Warre

Throwback Kamp: sjo 2020-2021



throwback activiteiten sep-dec



Lieve leeuwkes,
Het eerste trimester zit erop. Het was een heel leuke periode, gevuld met allerhande gekke activiteiten. Van 
knutselen tot het worden van echte piraten, we deden het allemaal! 

Herinneren jullie nog de eerste vergadering? Die dag ontdekten jullie wie jullie leiding was. Verrassing! Cato, 
Kevin en An Mei zijn jullie leiding geworden voor het KSA-jaar 2021-2022! Na een eerste vergadering vol 
ontdekkingen hebben we op de tweede vergadering van het jaar kennismakingsspelletjes gespeeld. Daar 
hebben jullie een leeuwkes ID gemaakt om elkaar zo beter te leren kennen. Op de laatste vergadering van 
de maand september was het vriendjesdag. Op die dag was er een springkasteel! Toen zijn jullie allemaal 
piraten geworden. We hebben ooglapjes en piraten hoeden gemaakt. We zijn helemaal naar de Winketkaai 
gevaren en terug. Echte piraten dus!

Tijdens de maand oktober maakten we veel plezier. We gingen op zoek naar de verdwenen muzieknootjes, 
blonken uit in verschillende sporten en hielden een spelnamiddag in onze dromen. Op een zaterdag wilden 
de leeuwkes dolgraag met de voetbal spelen maar die was kapotgemaakt… Door middel van verschillende 
tips en hints kwamen we erachter dat Cato Van Assche, leidster van de kapoenen meiskes, die met haar 
tanden had kapotgescheurd. Iew!

In november hadden jullie groot succes bij de truffelverkoop. Met de Grote Markt als territorium, ver-
kochten jullie alle doosjes truffels als echte leeuwen. Proficiat! De week erna moest de overwinning thuis 
gevierd worden want er was geen vergadering. Maar jullie wilden jullie record van de verkoop verbeteren, 
dus gingen jullie opnieuw de Grote Markt op, dit keer niet met truffels, maar met de heerlijke KSA koekjes. 
Smakelijk!

Om het eerste trimester van dit KSA-jaar mooi af te sluiten, deden we nog enkele fijne activiteiten in decem-
ber. Jammer genoeg werd de jaarlijkse spaghetti-dag in het Olivetenhof afgelast... Gelukkig konden jullie bij 
de leiding thuis jullie buikjes vullen met een heerlijk bord pasta! De week erna luisterden we naar verhalen 
van 3 vertellers over leeuwen... We waren allemaal opgeslokt door hun spannende verhalen! Daarna was 
het alweer tijd voor de laatste vergadering van het jaar: zwemmen. We amuseeren ons in het water en na-
men dan voor enkele weken afscheid.

Het is een fijn, energiek en aangenaam trimester geweest. Wij willen jullie dan ook heel erg bedanken om 
steeds met een lach op de koer van KSA te verschijnen! Geniet van de vakantie en van de fijne feestdagen!

Jullie leiding,
Cato, An Mei en Kevin

throwback activiteiten: leeuwkes 2021-2022



Beste kapoenen,

Het is al een fijn KSA jaar geweest tot nu toe! We startten het jaar goed met een cursus proppenschieten en 
de bijhorende proppenoorlog. Dit werd uitgevochten in een epische strijd tussen jong en oud.
Daarnaast hebben de kapoenen ook meermaals bewezen dat ze goed kunnen knutselen. Zo maakten ze 
ieder hun eigen stoomboot en vliegtuigjes van papier.
Verder hebben we ook ontdekt dat de jongens aangelegd zijn om later deel te nemen aan het WK darts, 
hierin blonken ze namelijk erg uit. Thomas en Jules behaalden hierbij een heuse monsterscore.
We hebben ook veel buiten gespeeld en gesport wanneer het iets mooier weer was en wanneer het afkoel-
de, konden we de warmte in de lokalen opzoeken. Zo hebben we voor de gelegenheid van Halloween een 
razend spannende film gekeken met de kapoenen meisjes.
Op die manier is het eerste semester ook weer op zijn einde gekomen en zijn we allemaal weer een half 
jaartje ouder geworden. Wees niet getreurd, want natuurlijk gaan we er samen nog een geweldig halfjaar 
aan vastknopen.

Tot in 2022 kapoenen!
Laurend en Lowie

throwback activiteiten: kapoenen jongens 2021-2022



Allerliefste kapoenen meisjes,

Wat is dit semester snel gedaan en wat voor leuke dingen hebben we gedaan. We startten met een
knal! Tijdens de eerste vergadering kwamen jullie te weten wie jullie super leuke leiding voor het jaar zou
zijn: Jitske en Cato. Daarna was het een avontuur voor elke zaterdag.

We speelden ons grote eendenspel, bakten pannenkoeken, ontdekten Mechelen en knutselden er op
los. We leerden elkaar beter kennen en ontdekten dat iedereen zijn eigen talenten had.
Ghufran haar verkoopskills kwamen boven bij het verkopen van de truffels en de koekjes.
Imani was altijd haar vrolijke zelf en lachte er elke vergadering op los.
Hazel, de stoere meid, sportte steeds voor twee en liep sneller dan iedereen.
Pia, onze dancing queen, liet keer op keer haar danspasjes zien.
Amira was altijd haar rustige zelve en bracht rust in onze gekke groep.
Alice liet ons steeds lachen met haar gekke gezichten en grappige mopjes.
Hayley sprong altijd in het rond en was heel actief.
Meysa liet ons elke week haar trendy fashionable outfits zien.

We kijken ernaar uit om onze crazy kapoenen terug te zien na de kerstvakantie op 15 januari! Tot die
tijd hebben we ook wat foto’s bij ons tekstje gezet zodat jullie ons en elkaar niet te veel moeten
missen tijdens de vakantie.

Vele warme knuffels en fijne feestdagen van jullie leiding,
Jitske en Cato

throwback activiteiten: kapoenen meisjes 2021-2022



Dag Heren,

Als de 300 Spartanen in een zee van Perzen, bewezen we dat onze kleine groep tot veel in staat is. Tijdens 
de truffelverkoop maakten we elke groep helemaal in met maar drie gasten (merci Simon, Rik en Karsten). 
Een korte tijd later herhaalde de geschiedenis zich en veroveren we weer de trofee van beste verkopers 
dankzij Omar.
Moesten we ooit terugtrekken, zou dat altijd gaan richting ons kamp in het bos. Daar bouwden we namelijk 
samen op één vergadering een zotte hut (nu weten we ook dat Karsten pissebedden haat). Na een recordtijd 
neer te zetten voor het bouwen van een kamp, trokken we naar Radar in Mechelen. Daar kregen we een 
workshop fluid art van de kunstenaar Ali.
Uit studies van onze sport vergaderingen blijkt ook dat iedereen kapot goed kan frisbeeën (en dat Simon 
hard kan smashen bij Spike Ball). Ook ontdekten we jullie skills tijdens de ruiltocht. Beide teams maakten 
een heerlijk buffet van chips en chocolade. Daarbovenop mochten we op primitieve wijze proeven van de 
kokosnoot die jullie op de grond hadden kapot gesmeten.
Verder speelden we vaak mee met de jimmers. We hebben een episch bosspel kunnen spelen en toen het 
koud werd, hebben we binnen een knutsel namiddag gehouden voor de Sint. We zullen Omar zijn speech als 
Sint nooit vergeten. Het is dus geen geheim dat dit eerste trimester een knaller was. Maar ik kan jullie wel 
één geheim verklappen. Een wijze knaap zei mij ooit:      
             “Kaas”

Fijne feestdagen en tot volgend jaar boys!

Wautor en Loetor

throwback activiteiten: knapen 2021-2022



Geachte blauwvoeten dames,

Het eerste deel van onze wereldreis in een notendop... Zaterdaf 11 september ontdekten jullie jullie reislei-
ders voor dit komende KSA jaar! Vervolgens maakten we onze eerste pitstop op 18 september en zochten 
we de zon op, zwommen we in frisse wateren en zonden we op hete stranden. Op 25 september vervolgde 
onze reis zich naar koudere oorden. We rollebolden in de sneeuw en likten aan ijsspegels. Gelukkig waren 
jullie koffers gepakt want KSA airplanes kwam je halen!

We maakten even een tussenstop op onze fantastische reis om als de stoere meisjes die we zijn met de jeep 
het oerwoud te doorkruisen. Vervolgens baanden we ons een weg door het dikvertakte bos met wat zelf 
geknutseld gereedschap. Wanneer we eindelijk de top van de berg bereikten, hebben we gefeest zoals de 
beesten die we ontmoet hebben op onze heftige reis. Helaas kwam er een einde aan dit jungleavontuur, we 
begaven ons opnieuw naar het vliegtuig waar we ons op traditionele wijze vermaakten. Onze reis zette zich 
gewoon voort...

Vanuit de onvoorspelbare jungle vlogen we door naar het mooie Italië. Door een probleempje met de 
brandstoftank moesten we echer bijtanken in Ivoorkust, waar we ondertussen de prachtige cacaoplantages 
bezochten. In Ivoorkust was het zo mooi dat we er een extra week besloten te blijven en dus zaterdag 13 
november niet op het vliegtuig stapten naar een nieuwe bestemming. Na een lange pauze zetten we onze 
tocht verder richting Italië. Eens aangekomen versierden we ons vliegtuig in de Italiaans kleuren en schoven 
we onze benen onder tafel voor wat heerlijke traditionele spaghetti. Met gevulde buikjes gingen we weer 
verder op stap.

Tijdens het verderzetten van onze vlucht, werd ons vliegtuig plots gekaapt door... een EENHOORN! We 
zetten koers naar een magisch en regenboogkleurig land. Na het landen snoven we wat op van de nieuwe 
cultuur. We leerden en namen alles tot ons op. We aten suikerspinnen, mediteerden met kabouters en 
zwommen in confituur. We wandelden door een vallei van erg koud vanille-ijs. Uiteindelijk, na een magische 
tocht, bereikten we opnieuw ons vervoersmiddel en moesten we helaas afscheid nemen van onze nieuwe 
magische vriendjes. We stijgen op en zullen hen niet vergeten tijdens de feesten!

Hopelijk laden jullie deze vakantie opnieuw op en zijn jullie 15 januari helemaal klaar om terug op het vlieg-
tuig te stappen richting een nieuwe bestemming!

Avontuurlijke groetjes!
Jullie reisleidsters,
Amailya en Mazarine

throwback activiteiten: blauwvoeten meisjes 2021-2022



Hello Sjo,

Dit is de Kerstpal en we hebben elkaar al weer een tijdje niet meer gezien nu. We hopen dat alles goed is 
gelukt met de examens en dat de mama’s en papa’s apentrots mogen zijn op de rapporten!

Moest je je nu eens vervelen in deze vakantie wanneer je heerlijk aan de openhaard zit met een goed boek, 
dan is het misschien wel eens leuk om eens terug te denken aan alle coole en leuke dingen die we samen 
hebben gedaan in de laatste drie maanden. We deden veel knotsgekke activiteiten waar we veel plezier mee 
beleefd hebben.

Ga ook zeker eens naar het bos, dat doen we allemaal wel het liefst omdat we daar eens goed samen de 
zotte doos uit kunnen hangen!

Wij weten daarom alvast wat we gaan doen deze vakantie wanneer we ons zoals altijd in de kerstvakatie 
steendood vervelen met een boek aan de open haard... Denken aan wanneer we weer allemaal samen in 
het voorjaar, met zen alle de zotte doos kunnen uithangen in het bos.

Wij kijken daar alvast mega hard naar uit! We hopen jullie allemaal terug te zien op 15 januari voor de eer-
ste vergadering van 2022.
 
Tot dan!
Jullie leiding,
Rob, Martha en Emma

throwback activiteiten: sjo 2021-2022



KSA activiteiten voor thuis



De afgelopen maanden hebben we, dankzij jullie, al heel wat gespaard om een fijn kamp te kunnen orga-
niseren in de zomer! We gingen namelijk met z’n allen verkopen. De eerste keer trokken we het centrum 
in om onze heerlijke chocolade truffels aan de mensen te verkopen, daarna gingen we nog eens rond met 
koekjes. We zijn alle kopers dan ook erg dankbaar, danku!
Jullie hebben al eens mogen proeven van onze lekkernijen, maar indien jullie ze nog eens zouden willen 
eten, kunnen jullie zelf koekjes maken met het recept hieronder.

Porties
16 koekjes

Ingrediënten
100 gram ongezouten roomboter
150 gram lichtbruine basterdsuiker
1 ei
1 tl vanille-extract
200 gram bloem
Snufje zout
1 tl baking soda
100 gram chocolate chips
Extra chocolate chips ter decoratie

Instructies
Doe de boter en basterdsuiker in een kom en mix tot een romig geheel. Voeg het ei en het vanille-extract 
toe en mix tot een glad mengsel.
Voeg het bloem, zout en de baking soda toe en zet de mixer uit zodra de bloem is opgenomen. Kneed de 
chocolate chips door het deeg.
Laat het deeg minstens 1 uur rusten (maar het liefst de hele nacht), verdeel het deeg daarna in 16 gelijke 
stukken.
Draai balletjes van de stukjes deeg en leg ze met voldoende tussenruimte op de bakplaat. Meestal volstaan 
2-3 bakplaten om alle koeken te bakken. Voeg nog wat extra stukjes chocolade toe (zie de TIP voor de twee 
mogelijke manieren).
Bak in een voorverwarmde oven van 170 °C (boven- en onderwarmte) in 12-14 minuten goudbruin. De 
koekjes zijn na het bakken nog een beetje zacht. Laat ze een paar minuten op de bakplaat afkoelen en ver-
plaats ze daarna naar een rooster waar ze volledig af kunnen koelen.

Tips
Je kunt in de balletjes deeg alvast wat extra stukjes chocolade drukken, maar het is ook mogelijk om dit 
direct na het bakken te doen op het moment dat de koeken nog zacht zijn.
Chocolate chips: deze kun je kant-en-klaar kopen, maar een reep chocolade in stukjes hakken kan ook prima. 
Deeg laten rusten: in de meeste recepten voor koekjes staat dat je het deeg minimaal een uur in de koel-
kast moet laten rusten, maar je kunt hier beter nog meer tijd voor uittrekken. Dit zorgt voor de mooiste en 
lekkerste koekjes. Ze rijzen beter en de structuur is ook lekkerder.
In een trommel buiten de koelkast blijven de koeken 1-2 weken goed.

recept koekjes



woordzoeker

KSA’ers zijn nieuwsgierig, geven niet op en houden van creatieve activiteiten. Een woordzoeker past goed bij 
die kwaliteiten! Gezien de periode van het jaar, doen we dit uiteraard in Kerst-thema.
Kun jij alle verborgen woorden vinden?

Cadeautjes    December    Eten

Familie     Feest     Goede voornemens

Kerstboom    Kerstman    Kou

KSA     Mechelen    Nieuwjaar

Sneeuw     Vakantie    Versiering

Vrienden



kleurplaat



JANUARI
Zaterdag 15 januari   Opstart semester 2

FEBRUARI
Zaterdag 5 februari   Vriendjesdag 2

MAART
Vrijdag 18 maart   Quiz
Krokusvakantie   WEL KSA

APRIL
Paasvakantie    GEEN KSA (wel minikamp)
2 tot 4 april    Minikamp

MEI
Zaterdag 21 mei   BBQ + kampdag
Zaterdag 28 mei   Busreis (laatste vergadering)

juni
Geen vergaderingen in juni

JULI
18 tot 28 juli    Groot kamp (leeuwkes komen later)
21 tot 28 juli    Groot kamp leeuwkes

kalender 2022



We hopen dat jullie genoten hebben van alle verhalen, herinneringen, foto’s en spelletjes. Voor ons was het 
een plezier om deze pal te maken. 
Geniet met volle teugen van jullie vakantie en van de gezellige feestdagen. Vrolijk Kerstfeest (aan allen die 
dat vieren) en een heel gelukkig Nieuwjaar!
Wij kijken er erg naar uit om jullie volgende vergadering terug te zien. Noteer zaterdag 15 januari alvast in je 
agenda voor een geweldige activiteit!

Na al dat plezier en wensen valt er alleen nog maar te zeggen...
KSA TROUW!

nawoord


