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Voorwoord

Beste leden, ouders, en sympathisanten,

Allereerst: veel succes met de start van het nieuwe schooljaar! We wensen jullie 
allemaal een leerrijk en interessant jaar toe, vol fijne KSA-pret doorheen de week-
ends. 

Om het nieuwe KSA-jaar in te zetten, brengen wij jullie de startpal. Op deze pagina’s 
vinden jullie de juiste informatie terug om het eerste trimester goed in te zetten. 
Zo staat er waar het juiste uniform kan aangekocht worden, hoe de vergaderingen 
verlopen en welke rol ouders kunnen spelen binnen KSA Mechelen. Bekijk ook zeker 
de kalender op pagina 8, om niets te missen. Daar vinden jullie onder andere de 
data van onze evenementen en kampen terug.

In de tweede helft van de pal vinden jullie een throwback naar het groot kamp van 
afgelopen zomer. Zo kunnen jullie terugblikken op de fijne momenten die we samen 
beleefd hebben, en alvast weer zin krijgen in het volgende kamp!

Wij zien jullie graag elke zaterdag verschijnen voor een reeks knotsgekke activitei-
ten!

Tot dan,

De leiding

Rob, Wout, Mazarine, Martha, Lowie, Laurend, Ayke, Emma, Warre, Kevin, Julie, 
Fien, Cato, Jelle E, Jelle L, Cas, Toon, Sinne, Niek
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Wat je moet weten...

Vergaderingen

Elke zaterdag 
Van 14u30 tot 17u30 
Olivetenvest 32 2800 Mechelen

De KSA van Mechelen komt elke zaterdag van het jaar samen om te genieten van 
leuke en originele activiteiten. De vergaderingen duren van 14u30 tot 17u30, maar 
de deuren openen al om 14u00. De leden kunnen dus vroeger komen om alvast wat 
vrij te spelen.

De activiteiten zijn aangepast aan de leeftijdsgroep en variëren van week tot week. 
Bij de leeuwkes (de jongste groep) worden er vaak zoektochten, knutselmomenten 
en themaspelletjes georganiseerd afgewisseld met veel beweging. Bij de oudere 
bannen zijn de spellen uitdagender en erg uiteenlopend. Zo doet de sjo stadsspel-
len, bosspellen, fietstochten, sjorren, … Voor ieder wat wils!

De nieuwsgierigen kunnen zeker eens ons Instagram-account bekijken, waar vaak 
posts en stories voorbij komen over de activiteiten.

Ouderraad

Onze leidingsploeg bestaat uit een hechte groep van enthousiaste vrijwilligers. De 
leiding bedenkt wekelijks fijne activiteiten voor de leden en organiseert doorheen 
het jaar meerdere evenementen en kampen. Dit doen ze echter niet alleen. Ze krij-
gen hulp van een enthousiast team van ouders die frisse ideeën inbrengen en pa-
raat staan om ons te helpen. Ze geven ons goede raad voor de aanpak van bepaalde 
beslissingen en evenementen, en nemen graag een shift op zich bij de quiz, de bbq 
of de spaghetti dag. Zo vormen ook zij een hechte groep die zich inzet voor KSA.

Heb jij interesse om ons team van ouders te versterken? Of heb je graag wat meer 
informatie vooraleer je je engageert? Spreek de bondsleiders Wout en Rob hier 
zeker even over aan, of stuur ons een mail op het adres ksamechelen@gmail.com.

Op zaterdag 8 oktober organiseren we een ouderavond, waar je kennis kan maken 
met de andere ouders en nog eens kan informeren over de ouderraad. Tot dan!

Uniform

Elke trotse KSA’er draagt natuurlijk met plezier zijn uniform om te laten zien dat hij/
zij behoort tot de leukste jeugdbeweging van ’t stad!

Net zoals vorig jaar, kan je (het hele jaar door) op de website van KSA-Nationaal het 
uniform aankopen via www.ksa.be/webshop/ksa-antwerpen-brabant. Onderaan 
zie je de verschillende verkooppunten staan. Indien je de bestelling zelf wilt afha-
len, klik je op ‘bezoek de winkel’ van de dichtst bij zijnde winkel voor jou. Indien je 
de bestelling wilt laten leveren klik je best op ‘bezoek de winkel’ van Brussel. Hier 
is het magazijn waar alle stock opgeslagen wordt, dus ook de grootste kans dat de 
gewenste maat daar nog op voorraad is.

Waaruit bestaat ons uniform? (verplicht)

- Een donkerblauw hemd van KSA 
- Een oranje das 
- Een blauw T-shirt van KSA of een wit ‘KSA Mechelen’ T-shirt (te koop bij ons) 
- Een zwarte, donkerblauwe of jeans short (eigen kledij) 
- Een KSA-lintje

Niet verplicht, maar ook leuk:

- Een blauwe KSA hoodie of donkerblauwe ‘KSA Mechelen’ hoodie (te koop bij ons) 
- Een mouwschildje van de groep 
- Een jaarthema-lintje

Voor de T-shirts en hoodies van KSA Mechelen worden per jaar twee verkoopmo-
menten georganiseerd. Het eerste bestelmoment valt op zaterdag 8 oktober, op 
dezelfde dag als de ouderavond. Over de bestelmomenten volgt doorheen het jaar 
meer informatie (brief + mail).

Sjaaltje

Voorbeeld 
(ook andere combinaties mogelijk)

Schildjes

Hemd 
KSA Nationaal

Glimlach

Short

T-shirt 
KSA Mechelen
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Kalender

SEPTEMBER 

Za 10 september Eerste vergadering + receptie

OKTOBER 

Heel oktober  Inschrijvingen

Za 1 oktober  Vriendjesdag + start inschrijving

Za 8 oktober  Ouderavond + bestelmoment truien

Vrij 21 oktober  Dag -en nacht van de jeugdbeweging

Za 29 oktober  GEEN KSA (leidingsweekend)

NOVEMBER 

Za 5 november  WEL KSA

DECEMBER 

Vr 2 december  Quiz

Za 3 december  Laatste vergadering +12

Za 17 december  Laatste vergadering -12

Kerstvakantie  GEEN KSA

JANUARI 

Za 14 januari  Opstart semester 2

FEBRUARI 

Za 11 februari  Vriendjesdag 2

Krokusvakantie  WEL KSA

MAART 

4 en 5 maart  Spaghetti weekend

APRIL 

Za 8 april  GEEN KSA

14 tot 16 april  Minikamp

Za 15 april  GEEN KSA (wel minikamp)

Za 22 april  WEL KSA

MEI 

Za 13 mei  BBQ + kampdag

Za 20 mei  Busreis (laatste vergadering)

JULI 

19 tot 29 juli  Groot kamp (leeuwkes komen later)

22 tot 29 juli  Groot kamp leeuwkes

Contactgegevens

Adres  Olivetenvest 32 2800 Mechelen

Website  http://ksa-mechelen.be/

E-mailadres ksamechelen@gmail.com

Facebook  KSA Mechelen

Instagram @ksamechelen

Bondsleiding Wout Frateur +32 491 64 15 12

  Rob Meeldijk +32 487 43 08 29
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Wat je wil weten...
Throwback kamp leeuwkes

Roarrr! Dag liefste leeuwkes!

Het kamp ligt ondertussen al een tijdje achter ons, toch denken wij er nog vaak aan. 
Weten jullie nog hoe jullie aankomst verliep? Allemaal vol energie, en klaar om het 
kampleven te ontdekken! Seppe, die vorig jaar al eens mee op kamp was geweest, 
kon Juno, Sienna, Lexi, Ryan en Jason al wat vertellen over zijn avonturen van vorig 
jaar. Na die verhalen was het tijd om jullie eigen herinneringen te maken…

Dit deden we met tal van knotsgekke spelletjes! Een kamp maken in het bos, een 
tijdreis, de fameuze leeuwkesdag, kletsnatte waterspelletjes en de escape room 
waar jullie zo snel uit geraakten. Zonder te vergeten dat jullie een namiddag leiding 
mochten zijn, een heuse dagtocht hebben volstaan, in een gigantische rivier hebben 
gezwommen, en op de Vlaamse kermis zijn geweest.

En na al deze fijne momenten, was het alweer tijd om afscheid te nemen. Jammer 
genoeg was het dit jaar ook een definitief afscheid van An Mei en Marie die stopten 
met KSA. Gelukkig konden we hen gedag zeggen met een mooi liedje dat we voor 
hen ingeoefend hadden.

Na een mega gezellig kampvuur zat ons groot kamp er dan echt op. Het was een 
super fijne editie met stuk voor stuk top leeuwkes!

Bedankt om er bij te zijn, en tot binnenkort!

Cato, An Mei, Kevin en Marie
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Throwback kamp kapoenen jongens

Dag kapoentjes,

Wat was het toch weer een geweldig kamp! De tien dagen zijn voorbij gevlogen en 
er is nog nooit zoveel plezier gemaakt. In het prille begin van het kamp werd het 
epische tour de France spel gespeeld waarbij Jules de gele trui wist te veroveren. In 
de slotformatie schitterden ook Nioh en Merijn in de groene en in de bolletjestrui. 
Hierna kreeg de groep wel een stevige domper te verduren na het horen van het 
overlijden van zanger Henkie van ‘Lief klein Konijntje’. Er werd een prachtige minuut 
stilte gehouden en zo konden we weer verder.

Er werd ook enkele keren met de dames gespeeld. De mythische baseballwedstrijd 
tegen de kapoenen meisjes en blauwvoeten waar zo naar werd uitgekeken eindigde 
jammer genoeg wel catastrofaal. Met een verschil van twee punten moesten de 
jongens hun meerderen erkennen maar ze verlieten het veld met opgeheven hoofd! 
De jongens waren sterk onderbemand en hebben er alles aan gedaan om de winst 
binnen te  slepen, dit allemaal tevergeefs.

Van alles werd ook een leuke activiteit gemaakt, bij het afwassen werd de sfeer er 
in gebracht met wat leuke muziek. Nicolas stak er met zijn dansmoves wel met kop 
en schouders bovenuit. Sommige dagen waren de temperaturen niet te harden, 
daarom werd het zeeptapijt bovengehaald. De jongens gingen vliegensvlug de berg 
af en werden verkoeld, twee vliegen in één klap.

Tijdens onze dagtocht was het ook ongelooflijk warm maar dat werd opgelost door 
een prachtige boswandeling in de schaduw. De jongens overwonnen ongelooflijk 
veel hoogtemeters en hebben een mooie afstand afgewandeld. Zelfs wanneer het 
moeilijk werd kregen ze steun van elkaar. Kortom, het was een fantastisch kamp!

Groetjes papa Laurend & mama Lowie
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Throwback kamp kapoenen meisjes

Kapoentjes,

Dit kamp was voor ons zo leuk! Jullie kwamen aan met een heel grote glimlach op 
jullie gezicht. De eerste dag hadden we het wel een beetje warm, niet? Toen zijn we 
maar strips gaan lezen, gaan dutten en gaan genieten van de schaduw, precies wat 
we nodig hadden. Toch hadden we net genoeg energie om in de avond onze tent op 
te zetten, awe-some.

De volgende dagen waren gevuld met energie en plezier. We gingen op fanta-
sie tocht met Sim Salabim en de kleine kuikens die maar bleven piepen. We zijn 
ook gaan douchen, we zongen het kamplied en hielpen Sam met de tocht naar 
zijn papa. We versloegen vampieren, werden smurfen, speelden 12 uren met de 
kapoenen jongens en het belangrijkste van al, WE VERSLOEGEN DE KAPOENEN 
JONGENS IN BASEBALL! Power aan de meiden! We brachten een bezoekje aan 
Rochefort en speelde er mini golf met, wait for it… MAXI PRET. We zagen Rochefort 
in zijn volle glorie met ijsjes en veel lachjes. Ook hadden we dit kamp nog een extra 
aspi: krullenbol. Jullie hebben hem omgetoverd bij onze manicure opdracht in een 
mooie, euhm... prinses? In de namiddag waren we jullie kwijt! Dan hadden we onze 
leidingswissel waar jullie echte obers werden, dat deden jullie super goed! Ook 
stapten we meer dan oudere bannen op één dag: 17km. Dat moet je maar kunnen. 
Het kampvuur was een beetje emotioneel voor ons allemaal. We zeiden ‘tot later’ 
aan Jitske en Cato en zongen hun een mooi afscheidsliedje. Ook was dit kamp ge-
vuld met die wespen, maar daar willen we niet meer aan denken, toch? Dan doen 
we gewoon ons dansje, of laten we de wespen onze salami boterham opeten? We 
zullen altijd Pia haar ‘shoja melk’ onthouden of Alice haar ‘Sonja melk’, ook ver-
geten we Hazel’s sportieve outfitje niet en haar dans tegen de wespen en Imani’s 
lachje zullen we zeker niet vergeten! 

Meiden, het was een eer om jullie leiding te mogen zijn dit jaar! 
Dikke knuffels en kusjes 
Jitske, Cato, Ayke en Fien
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Throwback kamp knapen

Dag knapperige Knapen,

Na het kamp vielen jullie drie leiders in een diep zwart gat. We surften de hoogste 
golven, worstelden met de sterkste stieren en beklommen de Mount Everest maar 
niets evenaarde ons epische kamp.  
Door de onverwachte hitte van de eerste dagen werden we al snel verplicht om een 
zwemspot te vinden. Zo reden we als klein gezinnetje richting de Lesse en vonden 
we onze epische zwemplek. Lesse, zonnetje, dam bouwen, vier-uurtje eten… kon 
niet beter. Verder hebben we een paar verkenningstochten gedaan met zalige uit-
zichten en speciale vondsten.  
Na al deze chille dagen kwam de architect in Simon naar boven en veranderde 
Omar in Popeye. Zo besloten we een minion leger aan Sjo aan te nemen om te hel-
pen sjorren aan ons mega fort. Rome werd toen weldegelijk in één dag gebouwd. 
Drie groene driepikkels was te kleinschalig voor de boys dus moest er nog een 
gele driepikkel tussen. Hangmatten, gewoven bedden, platformen, uitkijktorens, 
een kraaiennest, vuur put,… niets ontbrak aan ons epische fort waardoor jullie de 
24uren weldegelijk overleefd hebben.  
Daarna moesten we jullie kennis van de verkenningstochten eens checken dus 
dropten we jullie, nadat we jullie de dag ervoor vals gedropt hadden (hahah). Simon 
analyseerde de vegetatietypes en Omar ging eerder op het buikgevoel af. Zo geraak-
ten we met z’n vier veilig terug op kamp. 
Na weer een paar chille dagen met kleine maar fijne activiteiten was het plots 
tweedaagse. We hadden één doel voor ogen. Epische uitzichten, een chille slaap-
plek en zo ver mogelijk geraken,  dat zijn er inderdaad drie. De uitzichten over de 
landschappen kwamen precies recht uit de romantiek. Onze slaapplek was hoog 
op de strooibalen met een zonsondergang die blauw, paars, oranje en rood was. 
Desondanks de hitte en de vele avonturen onderweg stapten we toch een massieve 
4 miljoen centimeters. Dat zijn 40 kilometers! Toen was de bal volledig beginnen 
rollen en konden we maar niet stoppen met epische dingen te doen. De Vlaamse 
kermis waar Guru Koffiekoek en Ben Guru ons rust brachten. Ons kampvuur actje 
met weetjes die nog niemand wist en stunts die nog niemand gezien had.

Allé Knapen, 
Merci voor dit zalige kamp en tot snel!

Jullie beste vriendinnetjes voor altijd… 
Wout, Warre, Louis
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Throwback kamp blauwvoeten meisjes

Eindelijk kwamen jullie aan met de bus, jullie konden meteen genieten van het war-
me weer en de koetjes in de wei

Spijtig genoeg kwamen bij het eten ook die irritante wepsen erbij

Onze tent rees in de avond, de roze vlaggetjes tijdens de platte rust, wanneer de 
leiding sliep en jullie pakken strips verslonden

Ook ’s avonds amuseerden we ons en ontdekten we dat baseball iets is dat we VEEL 
beter dan de jongens konden

Het lekkere eten smulden we flink op want dat was nog lekkerder dan snoep

Maar meermaals moesten we roepen “Serena op uw poep”

Met jullie hebben we ons echt geamuseerd; de slaapzakspelletjes of het smurfen-
spel en ah ja de knikkerbaan niet vergeten, die was helemaal top

Maar de quiz… die was spijtig genoeg een kleine flop

Free heeft ons vele malen verbaasd, en zeker in de goal is ze een groot talent

Meermaals trokken we naar betere oorden en plaatsen we onze tafel in het midden 
van het veld, in plaats van onder die grote eettent

Lachen deden we gelijk zot als Roos met haar sletsen weer eens tegen de grond 
ging

Maar nooit waren we jullie leiding tegen onze goesting

Bedankt voor het mooie jaar blauwvoeten dames

En aangezien het nooit kwaad kan… alvast voor in de toekomst “Veel succes met de 
examens”

Dikke kus 

Julie, Ghita, Mazarine
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Throwback kamp sjo

Hey liefste Sjo,

Hopelijk kijken jullie met even veel plezier terug op kamp als wij! 

Normaal zouden wij hier een tekstje moeten schrijven over wat we allemaal het 
leuk vonden op kamp en allerhande leuke herinneringen. Maar toch dachten we 
dat het misschien leuker zou zijn om jullie het woord te laten doen. Daarom hebben 
we aan iedereen gevraagd wat zijn/haar favoriete moment was van kamp. 

Jelle E: De trouw van papa Laurend en Mama Lowie. 
Niek: Een dam bouwen met de boys in de Lesse.  
Sinne: Zwemmen in de Lesse 
Cas: het moment waarop we eindelijk een slaapplaats hadden geregeld op 2-daag-
se. 
Roos: “24-urenspel was wel tof omda ge zo samen zit voor een hele nacht, en de 
kampactjes waren ook heel tof!”   
Jelle L: op 2 daagse gaan!  
Toon: Weerwolfje spelen in de tuin op 2-daagse 
Ella: Eindelijk kunnen douchen!!! 
Estée: Blackbox spelen met iedereen 
Winter: Platte rust *zzz* 
Oskar: De afwas! Haha nee natuurlijk niet, het leukste was ervoor zorgen dat er niks 
kon gestolen worden op 24 uren spel. 

En als jullie je toch afvragen wat het favoriete moment was van Emma, Martha en 
Rob, dan gaan we jullie toch iets heel melig moeten zeggen: ons favoriete moment 
was gewoon om 10 dagen met jullie samen plezier te maken. 

Dank jullie wel voor het fijne jaar! En volgend jaar maken we er weer een enorme 
knaller van! <3

Rob, Emma & Martha



nawoord

Beste leden, ouders, en sympathisanten,

Na het oprakelen van deze fijne herinneringen van ons kamp van deze zomer, is het 
weer tijd om naar de toekomst te kijken. De activiteiten van dit jaar zullen namelijk 
net zo spectaculair worden als die van verleden jaar. We trappen het jaar af met 
een groot bondsspel op zaterdag 10/09. Die dag komen jullie te weten wie jullie lei-
ding is! Aan de hand van enkele tips zullen jullie raden wie jullie het komende jaar 
zal entertainen… Spannend! Vanaf dan zijn we echt vertrokken. Wij zijn alvast heel 
gemotiveerd om er een fantastisch jaar van te maken met geweldige activiteiten 
en nog geweldigere leden! We kijken ernaar uit jullie terug te zien, alsook nieuwe 
gezichten te ontdekken.

Tot binnenkort!

De leiding,

Rob, Wout, Mazarine, Martha, Lowie, Laurend, Ayke, Emma, Warre, Kevin, Julie, 
Fien, Cato, Jelle E, Jelle L, Cas, Toon, Sinne, Niek


