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Voorwoord
Dag iedereen!
Eerst en vooral wensen wij jullie allemaal een gelukkig 2021!

We kunnen wel zeggen dat 2020 niet zo een aangenaam jaar was voor ons
allemaal. Zo goed en zo kwaad als we kunnen laten we de KSA de activiteiten
doorgaan op een veilige manier.
Jammer genoeg laten de huidige maatregelen het niet toe om ons gepland
weekend (voor X, Knim en Sjo) eind februari te laten doorgaan. Het weekend
voor de Kabouters en Joro’s dat gepland staat van 26 tot 28 maart blijft
eveneens een groot vraagteken. Wel hebben we een leuk en coronaveilig
alternatief ter vervanging van deze weekends uitgewerkt.
Met spijt in ons hart moeten wij meedelen dat onze gebruikelijke evenementen,
de Quiz en het Lente-ontbijt niet zullen doorgaan dit jaar.
Maar we willen jullie alvast beloven dat er deze zomer opnieuw een spetterend
kamp zit aan te komen!
Kijk ook zeker eens verder in het boekje voor wat meer info over zowel het kamp
als het alternatief voor de weekends!
Tot op de KSA!
Jenne (0492/80.00.11)
Remi (0472/24.15.11)
Florian (0493/66.39.24)

Info alternatief weekends 2021

Huidige maatregelen laten niet toe het weekend van de oudere groepen te laten
doorgaan.
Het weekend van de jongere groepen blijft nog steeds een groot vraagteken
We bleven niet bij de pakken zitten en we werkten een leuk coronaveilig
alternatief uit!

Voor de oudste groepen (Knim, sjo en +16):
•
•
•
•
•

Op zaterdag 27/02 wordt een volledige dag KSA voorzien!
Deze gaat door van 10u tot 17u
Neem allemaal jullie lunchpakket en een drinkbus mee!
Doe voldoende warme kleren aan want we spelen de hele dag buiten!
Voor meer info kan je terecht bij jouw leidingsploeg

Voor de Jongere groepen (Kabouters, Joro’s, X):
We wachten nog even de maatregelen af, van zodra we weten dat
we met de jongste groepen op weekend mogen zal er meer info
gedeeld worden met jullie!
Stel dat dit weekend ook niet kan doorgaan wordt er een
soortgelijk alternatief als bij de oudste groepen voorzien:
•
•
•
•
•

Op zondag 28/03 wordt een volledige dag KSA voorzien!
Deze gaat door van 10u tot 17u
Neem allemaal jullie lunchpakket mee!
Doe voldoende warme kleren aan want we spelen zoveel mogelijk buiten!
Meer info bij jouw leidingsploeg

Info kamp 2021
Waar?
Ossenberg 7
3460 Bekkevoort
Wanneer?
Kabouters: 4 t/m 10 augustus
Joro en X: 1 t/m 10 augustus
Knim, Sjo en +16 : 31 juli t/m 10 augustus

Bezoekdag: 10 augustus

Kostprijs?
•
•
•

Kabouters: €120
Joro en X: €160
Knim, Sjo en +16: €170

Inschrijven?
De leidingsploeg neemt in juli telefonisch contact op om de inschrijving in orde te brengen.
Indien je verdere info of een persoonlijk contact met de leidingploeg van je kind wenst kan hier zeker
iets voor afgesproken worden. (We wachten voorlopig nog even de maatregelen in juli af!)

Kalender kabouters 21/02- 02/05:

De kabouterleiding is na een helse tocht door het verleden en
de toekomst opnieuw aangekomen in het normale tijdsperk.
Omdat wij al heel wat ervaring hebben met het reizen door de
tijd en door de ruimte, mogen wij als eerste op reis naar Mars.
Een hele opdracht want daar zijn natuurlijk nog geen huizen
enzo… Daarom zullen wij hier een nieuw leven moeten
opbouwen, helpen jullie mee?

21/02: We volgen een astronautenopleiding als voorbereiding op onze lancering
richting mars.
28/02: We bouwen onze raket en de lancering gaat van start vaarwel aarde!
07/03: We komen aan op mars en verkennen de
omgeving
14/03: We komen een plaatselijke bewoner/alien
tegen. We proberen wat kennis te maken
21/03: Het is wel eens tijd dat we een locatie
zoeken om ons eigen huisje te bouwen
28/03: De planeet mars bestaat net 5 miljard jaar,

dit

moet stevig gevierd worden in ons huisje
04/04: Er is een bezoeker van een vreemde planeet, hij
heeft ons een belangrijke boodschap te vertellen
11/04: Er komt een grote storm op mars, oh neen ons huisje
is volledig verwoest. We moeten het opnieuw opknappen
18/04: We verwachten hoog bezoek van de plaatselijke
burgemeester om ons nieuw huisje officieel te openen.
25/04: Er is een komeet op komst, we moeten hem tegenhouden want hij komt
recht op ons huis af!!
02/05: We bouwen een raket om even op bezoek te gaan bij onze mede
KSA’ers want we missen hen wel een beetje.

Robbert- Jan

Hannah

Robben

Jenne

Senne

Fien

Verslag kabouters 2020: kerstfeestje

Op 26 december was het kerstfeestje. En zoals ieder jaar kwam de kerstman langs
maar hij had opnieuw een groot probleem. de elfjes van de kerstman waren ziek
waardoor ze geen pakjes konden rondbrengen. Dit was niet zo leuk want de kabouters
wouden graag een pakje krijgen. Dus stelden de kabouters voor om een opleiding tot
elfje te ondergaan en de pakjes dan rond te brengen.
De kerstman was daar direct akkoord mee en stelden alvast een aantal opdrachten voor
die de kabouters moesten vullen.
De elfjes moesten voldoen aan een aantal eisen:
•
•
•
•

Behendigheid
Snelheid
Kracht
Lenigheid
Voor elk van deze eisen moesten de kabouters aantonen dat ze volwaardig waren.
En dat is hen ook gelukt, gelukkig maar voor de kerstman. Nu hebben alle kindjes hun
cadeautjes kunnen krijgen en is kerst gered.
Als kers op de taart kwam de burgemeester nog eens langs en zongen we allemaal ons
avondlied om hem te bedanken om het vele werk!

Kalender Joro’s
2021: het jaar waarin de 100 jaarlijkse-Olympische KSA spelen plaatsvinden. De
joroleiding heeft zicht alvast ingeschreven voor allerlei disciplines. Lompe Louise
zal deelnemen aan het gewichtheffen en Jonglerende Jef aan het
kunstschaatsen! Jodelende Jilke kiest dan weer voor de vijfkamp, oef! Radeloze
Riete waagt zich aan de triatlon. Hakkende Hermine gaat zich bewijzen op de
breakdancevloer. Als laatste zal Fluitende Florian zich wagen aan het
paardrijden. Er zijn natuurlijk nog talloze andere disciplines, waarvoor we jullie
hulp nodig hebben! Doen jullie mee?

21/02: De voorrondes gaan van start; kom jullie talenten bewijzen en toon in
welke discipline jij uitblinkt!
28/02: Tijd om te tonen hoe sterk jullie zijn! Kampioen gewichtheffen Louise zal
jullie het leren!
7/03: Hoe behendig zijn jullie wanneer de grond verandert in ijs? Jef toont jullie
zijn meest spectaculaire trucjes!
14/03: Zwemmen, fietsen, lopen. Radeloze Riete heeft nog niet genoeg ervaring
met deze sporten en heeft jullie raad nodig.
21/03: Boem, boem, boem! Hakkende Hermine toont hoe je boem boem doet!
28/03: Fluitende Florian neemt zijn fluitend paard mee naar de KSA en zal met
zijn paard fluitend een parcours afleggen!
4/04: Vandaag is het tijd om te tonen wat jullie de voorbije weken geleerd
hebben!
11/04: Omdat we niet met alle andere KSA’ers samen mogen komen, tonen we
onze disciplines in ons eigen dorpje, Laarne!
18/04: Vandaag leren we hoe we het Olympisch vuur brandende houden en we
gaan het gebruiken om lekkernijen te maken.
25/04: Hoe goed zijn jullie in het trotseren van de Laarne slootgrachten? (Doe
vuile kleren aan)
2/05: Het is zover! De olympische KSA spelen zijn er! Tijd om te bewijzen wat
we kunnen! The game is on!
Riete

Jef

Louise

Jilke

Hermine

Florian

KALENDER X: FEBRUARI - MAART - APRIL - MEI

X - BUITENAARDS LEVEN - X

21/02: Een grote alien-tocht!
28/02: De aliens gaan op zoek naar hun groene kleur…
7/03: De X’ers krijgen buitenaards bezoek!
14/03: We bouwen een oere mega vet ruimteschip samen met de aliens!
21/03: Met ons ruimteschip staat er een reis gepland naar planeet X
28/03: We bereiden de terugvaart onze planeet Aarde voor :o
4/04: Iedereen slaat groen uit van die zotte reis?!
11/04: ET phone home.
18/04: We trekken rechtdoor op de rechtdoorplaneet!
25/04: Lost in space
2/05: De aliens keren terug met hun UFO

Pablo

Isaura

Emilie

Felicie

Xander

Kalender KNIM: oC
20/02: Vandaag is het erg koud, Deni komt op bezoek met een heurlijke sauna

27/02: Kelly is de mol!
➔Volledige dag KSA (10u-17u), meer info volgt via whatsapp.

06/03: Verwilderde bos haar, Joeri komt eraan!

13/03: Schelle heeft een bezoekje van de kersverse burgemeester, allen aanwezig

20/03: Spot kapot? Kris speelt fagot (instrument)

27/03: Bino met zijne lange steirt, een echt werkpeird

03/04: Dirk kent een adreske.

10/04: Tim is no look freelance kettingzaagbaas

17/04: Karel kent iemand die iemand kent, weet jij wie?

24/04: Johan kroont ons allen tot ridder (met de gator)

01/05: Joost roast, dat verdient een toost

Kalender SJO: wist je dat…

21/2: … een varken niet in staat is om naar de lucht te kijken.
28/2: … 100 mensen per jaar stikken in een balpen.
7/3: … het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersenen.
14/3: … mensen met roodhaar minder pijn voelen.
21/3: … 99% van de mensen hun wachtwoord volledig opnieuw typen als de
laatste letter fout was.
28/3: … melk van een nijlpaard licht roze is. (Vergadering van 10u tot 17u
verdere info volgt!)
4/4: … de gemiddelde vrouw 20 kg lippenstift eet.
11/4: … Freud geloofde ooit dat cocaïne kon helpen tegen een morfine
verslaving.
16/4: … de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is.
25/4: … sommige dieren hun zwangerschap uitstellen als ze bevrucht zijn.
2/5: … 2 meter DNA in een celkern kan van 10 micrometer.

Verslag SJO Zaterdag 6 februari
Eindelijk mogen we terug opstarten met terug
naar de KSA zelf te gaan. We waren met 5
leden. Er was een grote strijd tussen de 5 ze
wouden allemaal bovenaan de ladder geraken
om de “big boss” te worden. Elke trap had een
naam. De persoon die onderaan de trap stond
was de “keldergamer”. De persoon die op de tweede tree stond was de
“imposter”. Wie op de derde tree stond was een schimmel. De persoon die op de
vierde tree stond was de “meme god”. Wie op de vijfde tree stond was “Zotte
Botte”. Wie helemaal bovenaan de trap stond was de “Big boss”. Ze moesten
allemaal spelletjes spelen tegen elkaar. De persoon die won mocht een tree naar
omhoog en kwam dichterbij om de Big boss te worden. Het was een moeilijke
strijd want niemand is de big boss geworden.

Kalender +16

Wat beslist de veiligheidsraad vandaag?

Hier volgt een korte dienstmededeling: de volgende geplande activiteiten zijn onder
voorbehoud van de coronamaatregels die
tijdens de desbetreffende week geldig is in
België en in Laarne. Check dus zeker de
Instagrampagina voor up to date info!
13/02 Anti-vax vergadering.
20/02 Vandaag testen we onze longcapaciteiten.
27/02 Mediadebat met Marc Van Ranst (10u-17u, neem zelf een lunchpakket +
drinkbus mee van thuis)
06/03 Bubbel van 10 om te zien vergadering.
13/03 Red de cultuur vergadering.
20/03 Jeugdwerk in code geel, oranje of rood?
27/03 Voorkom een volgende lek van vertrouwelijke informatie door Staatssecretaris
Eva De Bleeker.
03/04 Vaccin ontwikkeling race, wie wint er?
10/04 Take-away games.
17/04 Uitbeelderke met the one and only doventolk.
24/04 Cursus Nederlands met Wilmès.
01/05 De staatskas moet dringend gevuld worden, bedenken jullie enkele corona
taksen?
08/05 Welke-variant-is-het vergadering.

De vaccinatiemeesters Bram, Jef en Bastiaan

Verslag +16
Zaterdag 6 februari waren we met zeven
Vaccineren met alle nichten en neven
Jonagold man riep weer naar al die dikke teven
Wat wil je nog meer in je leven?

Lang kort kort lang
Ik versta er niets vang
Van rijden met een rem op de rolstoel is Briek niet bang

Wannes had moeite met nagelkloppen
Jelle was dan weer niet te stoppen
Maud probeerde dan weer een bal te koppen
Al de rest heeft spijtig genoeg geen 101barz kunnen droppen

Bubbel van tien
Ons niet gezien
We zijn toch maar met tien

Het maakt allemaal niet uit
En let maar op of er ligt een steen door u voorruit
Ahji ahjui de kapitein legt hem af in zijn kajuit
En het verhaaltje is uit

·- -- --- ··- ·-· ··-· ·- -·-- ·-

KABOUTERS

KNIM

Jorre Claus
26/02/2013
Kasper Van Damme 01/03/2013

Finn Van Der Donckt
23/02/2007

Febe Verstraeten
Esthée Leroy

Casper Goossens 30/03/2008

21/03/2014
10/04/2013

SJO

Marco Clinckspoor
03/04/2008

Jasper D’Hondt

JORO’S
Lily Verstraeten 15/02/2012
Jaklien Stevens 20/02/2012
Hanne Claeys 01/03/2012
Elise Van Damme
23/03/2013
Fleur Rogiest
27/03/2012
Remi Rohan
13/04/2012

14/03/2005

Niels Van Duerm 18/03/2005
Pim Van Dyck

19/04/2005

Xan Tonnelier

25/04/2005

+16
Jietse Hoste

30/03/2004

LEIDING EN VM
Kobe Van Overloop 20/03/2001
Pablo Hellemans 27/03/2002
Cheyenne D’haeze 28/03/2000

X

Marthe Ingels

02/04/2001

Alex De Wilde 05/03/2010

Amber Covent

05/04/2002

Flore Maes

19/03/2010

Jef Van Damme 06/04/2001

Sara Dadal

01/04/2009

Arne Van Overloop 24/04/2000

Lena De Rocker 24/04/2009

Jenne Van Rysselberghe
24/04/2000

