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Beste KSA’ers, ouders en sympathisanten
 

Wat een zalig kamp was het daar in Amel! Met dank aan geweldig weer en een mooie
kampwei zijn we er in geslaagd om er samen 10 onvergetelijke dagen van te maken.

Bedankt aan iedereen die heeft meegeholpen om dit te verwezelijken. 
 

Tijdens de zomervakantie kreeg iedereen alvast de tijd om nog wat te kunnen nagenieten
van een heerlijk kamp. Nu staat het nieuwe werkjaar voor de deur met allerlei activiteiten
en evenementen. Neem jullie agenda er alvast maar even bij! Wij hebben namelijk enkele
belangrijke data mee te delen. In het weekend van 23 en 24 september vindt ons jaarlijks

vlinderweekend plaats in het vijverdal. Vrijdag 23 september beginnen we met een
gezellige afterwork op het vlindercafé. Op zaterdag 24 september starten we de dag met

RUPSKES-TD, onze kinderfuif. Hierna beginnen we aan het echte werk met ons enige echte
vlinderbal! Aan alle lekkerbekken, hou alvast 3 en 4 december vrij in je agenda voor het

Sinterklaasetentje. Wij zien jullie alvast daar!
 

Een nieuw werkjaar wil natuurlijk ook zeggen dat we afscheid moeten nemen van enkele
sterke krachten binnen KSA Merchtem. Dit jaar namen we met spijt in het hart afscheid

van Luna, Marie, Margot, Lena, Bo, Viktor, Jelco en Stan. Bedankt voor jullie inzet, we gaan
jullie missen!

 
Graag verwelkomen we ook een heel aantal nieuwe gezichten binnen onze leidingsploeg.

Dit jaar zijn het er maar liefst 11: Arno, Bo, Brent, Farah, Ferre, Gilles, Jan, Janne, Joran,
Margot, Tillie en Tuur. Samen met hen vormen we een ploeg van 21 leiders en leidsters die

klaar staan om er ook dit jaar een lap op te geven. 
 
 
 



 
Dan stellen wij nu graag de leidingsploeg officiëel voor:

 
Piepers: Farah, Nell, Gilles, Tillie en Tuur
Sloebers: Axelle, Brent, Janne en Joran

Joro’s: Mila, Feber, Margot en Jan
Knimmers: Ema, Bo, Arno en Ferre

Sjo: Senne en Liz
Hernieuwers: Ticho en Teo

 
Ook bij de bondsleiding werd de fakkel dit jaar doorgegeven aan Liz, Nell en Teo. Samen
zullen zij KSA Merchtem vertegenwoordigen. Bedankt aan Luna en Marie voor jullie inzet

als bonds. We gaan jullie nooit vergeten!
 
 

In het belang van je kind vragen wij je om de kinderen zo snel mogelijk in te schrijven. Zo
zijn ze verzekerd indien er iets zou voorvallen. Inschrijvingsformulieren kan je elke

zaterdag of zondag aan de leiding vragen. Ze zijn ook terug te vinden op onze website
ksamerchtem.com. Betaling kan enkel via overschrijving (€30) op het rekeningnummer

BE96 7865 6331 9905, met vermelding van naam en groep van je kind. 
 

Voor meer info kunnen jullie steeds terecht op onze site ksamerchtem.com of neem
een kijkje op onze facebookpagina/instagram.

 
Wij wensen jullie een geweldig jaar vol plezier toe!

Groeten van de bondsleiding
Liz, Nell en Teo



NAAR DE
DIERENTUIN

MET DE PIEPERS

Farah

Nell

Tillie

Gilles

Tuur



11/9 
18/9 
25/9
2/10

9/10
16/10
23/10

30/10

6/11

13/11

20/11
27/11
4/12
11/12
18/12
25/12

Startvergadering

Doop

Lokaal versieren

We worden echte dierenverzorgers! Breng
een knuffel mee

We gaan op zoek naar Ludo de leeuw

Dierenquiz

We halen onze innerlijke tijger naar boven

Geen vergadering (leiding is op weekend)

Onesiedierenparty

We springen van speeltuin naar speeltuin zoals
een èchte kangoeroe

Dierenkoekjes maken, breng ingrediënten mee!

We worden zo sterk als een beer!

Sinterklaasetentje (geen vergadering)
Welk zoogdier is het sterkst?

De flamingo's VS de pinguins

Geen vergadering
28/12 Kerstfeestje
1/1 Geen vergadering

8/10 Driekoningen



Veel ruimte groetjes, 
Janne, Brent, Joran en Axelle 



11/09 Startvergadering
18/09 We dopen jullie tot marsmannetjes vergadering
 24/09 Vlinderbal
25/09 Geen vergadering, want gisteren was het vlinderbal
2/10 We verzamelen alle sterren van het heelal vergadering 

9/10 We bezoeken het sterrenstelsel vergadering
16/10 We bouwen een ruimteschip vergadering

23/10 We gaan als echte marsmannetjes naar speel op straat dag
vergadering

30/10 de leiding is op weekend, dus geen vergadering
  6/11We maken ruimtekoekjes vergadering 

13/11 We bekronen de beste astronaut vergadering
20/11 We gooien alle planeten in een kom en maken soep
vergadering
27/11 Spacebattle
3-4/12 Sinterklaasetentje, dus geen vergadering 
11/12 Wie is het slimste marsmannetje vergadering
 

18/12 We tellen de sterren vergadering
25/12 Geen vergadering

1/01 geen vergadering
8/01 Driekoningen Vergadering 



De joro's ontdekken
het wilde westen 



11/09 Startdag
 18/09 Cowboydoop

25/09 Vlinderbal!

16/10 Op jacht, YEEEEAAAAHHH
09/10 Lucky Luke  

02/10 Jullie worden échte Goudzoekers 

 

23/10 Speel op Straatdag, here we come!

30/10 Geen vergadering
             (de leiding gaat op weekend)

6/11 Onthoudalseencowboy-vergadering

13/11 Kompakjelasso-vergadering

20/11 Cowboys v.s. cowgirls

27/11 Escape from the Far-West 

11/12 Het beste cow-duo van de joro's?

18/12 De grote cowboyquiz
08/01 Driekoningen 

04/12 Sinterklaasetentje



Expeditie
knimmerson

Knimmerkalender



11/09 
startvergadering

18/09
we dopen jullie tot echte

survivals

25/09
vlinderweekend, geen

vergadering

2/10
laddercompetitie

9/10
we spelen een intensieve

quiz! 

16/10
overleefvergadering

23/10
speel op straatdag

30/10
geen vergadering, leiding

is op weekend

6/11
we zoeken de ultieme

winnaar

13/11
we maken iets lekkers om

te overleven! 

20/11
we springen er op los na

al onze inspanningen 

27/11
halloweeeeeeennn!!

3-4/12
sinterklaasetentje 

kom zeker eens langs! 

11/12
We overleven op wat we

hebben vergadering

17/12
geen vergadering,

examens

25/12
geen vergadering

(kerstfeestje volgt) 

1/01
geen vergadering

8/01
driekoningen

XXX
FERRE, BO, ARNO, EMA 



De SJO

DOET ZAKEN



10/09 - we stellen een bedrijfsplan op
(startvergadering)

17/09 - doop
24/09 - geen vergadering (Vlinderweekend!)

01/10 - we doen aan grootschalige
belastingontduiking

08/10 - we sluiten deals vergadering
15/10 - meeting met het kaderpersoneel

22/10 - vluchten van de fiscus vergadering
29/10 - Liz en Senne zijn op zakenreis (geen

vergadering!)
05/11 - we zitten in de schulden

(casinovergadering)
12/11 - we zoeken een nieuwe CFO

vergadering
19/11 - we krijgen onze loonbrieven

26/11 - HR doet weer moeilijk
03/12 - sinterklaasetentje (geen

vergadering!)
10/12 - we maken de boekhouding
17/12 - we hebben een lastige klant

24/12 - geen vergadering
29/12 - kerstfeestje

31/12 - geen vergadering
07/10 - driekoningen

 
 



HERNieuweRS



11/9 Startvergadering
17/9 Vuurke boven de beek
23-24/9 Vlinderweekend

1/10 Mario kart vergadering
8/10 

15/10 Veloke rijden
22/10 BERT-vergadering (bezopen en rij toch)

29/10 Leidingsweekend
5/11 we jatten verkeersborden-vergadering

6-11/11 LEEFWEEK
19/11 Verstoppertje in de gang
25-27/11 WE GAAN OP WEEKEND 

3/12 Sinterklaasetentje
10/12 We gaan ne goeien doik

17/12 GSM achter het stuur-vergadering
24/12 Geen vergadering, info over kerstfeestje volgt

5/1 Driekoningen
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Een selectie aan artikelen uit  
onze nieuwe +18 collectie
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Comfortabel zitvlak
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KSA INFORMEERT
VLINDERBAL

Dit jaar wordt onze 53ste editie van vlinderbal

en dan is iedereen welkom op ons

vlindeerweekend! Dit zal doorgaan op 23/09
(vlindercafé) en 24/09 (rupskes td en

vlinderbal)

Tot dan!

SINTERKLAASETENTJE

KSA KALENDER

Ook dit jaar kan je lekker komen eten op ons

sinterklaasetentje op 03/12 en 04/12. Vergeet

zeker niet je uniform aan te doen voor een

gratis ijsje! Hopelijk tot dan!

We maken ook weer een KSA-kalender! We

maken samen leuke foto's in thema en

bundelen die in een kalender!



DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

Op 21/10 kan je laten zien wat voor een trotse

KSA-er je bent door in je uniform naar school

te gaan. Daarnaast kan je ook gratis

koffiekoeken krijgen op de markt!

UNIFORMENVERKOOP

Is je uniform te klein, kapot of ben je een

nieuwe KSA-er? Dan heb je een nieuw uniform

nodig!

Elke eerste zondag van de maand staat er

een uniformenverkoop gepland na de

vergadering. Dit kan enkel contant betaald

worden.

+18 QUIZ

Ook dit jaar organiseren we onze jaarlijkse +18

quiz! Dit zal doorgaan op 19/11!



PIEPERS

SLOEBERS
    

JORO’S

KNIMMERS

SJO

HERNIEUWERS

ksamerchtem@hotmail.com
www.ksamerchtem.com 
Vind ons ook op

Tillie Gauchez
Nell Van Lier
Farah Rubin
Gilles Snel 
Tuur Mergan

Brusselsesteenweg 283a, 1785 Merchtem
Slagmolenlaan 68, 1785 Merchtem
Maurits Sacréstraat 17, 1785 Merchtem
Steenweg op Dendermonde 221, 1745 Opwijk
Terlinden 128, 1785 Merchtem

0473183367
0475380901
0468198813
0485121750
0499843118

Axelle De Pauw
Janne Mast
Joran De Meerleer 
Brent De Bus 

Reedijk 18, 1785 Merchtem
Nieuwelaan 1, 1785 Merchtem
Broevink 37, 1745 Opwijk
Peperstraat 13, 1785 Merchtem

0470089328
 0474093172
0499221839
0499152162

Mila Van Kerckhove
Margot Bogemans
Jan De Block
Feber Van Holsbeeck

Beekveldstraat 4, 1745 Opwijk
Wolvertemsesteenweg 111, 1785 Merchtem
Stoofstraat 13, 1785 Merchtem
Huttert 54, 1785 Merchtem  

0468294878
0491300591
0478285122
0478205939

Ema Ademovik 
Bo De Zutter 
Ferre De Boeck 
Arno Schelfhout 

Mieregemstraat 63i, 1785 Merchtem
Brussegemkerkstraat 5, 1785 Merchtem
Linthoutseweg 1, 1861 Meise
Veldeken 36, 1730 Mollem 

0483016976
0471419210
0470021546
0468314895

Liz Mergan 
Senne Christiaens 

Terlinden 128, 1785 Merchtem
Wolvertemsesteenweg 224,1785 Merchtem 

0493041966
0468343740

Teo Van Lier  
Ticho Abbeloos 

Slagmolenlaan 68, 1785 Merchtem 
Sint janstraat 34, 1785 Merchtem 

0471423148
0470234346
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