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Liefste KSA’ers  

 

De maand mei is aantocht, wat alvast wilt zeggen dat dit al het voorlaatste 
Ravotterke van 2021 is. AMAAAAI de tijd gaat toch snel hè…. Zoals jullie allemaal 
ervaarden, was het dit jaar geen gewoon KSA jaar. De corona-omstandigheden 
zorgden ervoor dat er allerlei activiteiten geschrapt werden. Toch deed onze 
leiding alvast hun uiterste best om er een geweldig jaar van te maken. 

Begin januari konden jullie deelnemen aan KSA en het Mysterie van het Anker. Er 
werden doorheen de dag allerlei raadsels op onze Facebook-pagina en Instagram 
gepost. Wie de geheime datum kon ontcijferen, was de winnaar van dit online 
spel. Nog eens een dikke proficiat aan de familie Rubin, jullie zijn de verdiende 
winnaars!  

Eind januari vond onze KSA-Winterwandeling plaats. Tijdens deze wandeling doorheen de 
Merchtemse velden, konden jullie allerlei QR-codes terugvinden met opdrachtjes. We hopen dat 
jullie hiervan genoten hebben. We willen de leiding die zich hiervoor heeft ingezet, nog eens extra 
bedanken. Het Sinterklaasetentje van vzw Ten Anckere werd verplaatst naar 27 februari. Hier 
konden jullie genieten van enkele heerlijke gerechtjes, desserts en dranken. Dit was alvast een 
geslaagd coronaproof evenement.  

Op 13 en 14 februari konden we jullie meedelen dat KSA Merchtem terug herbegon met fysieke 
activiteiten. We hopen dat jullie er tot nu toe alvast van genoten om elk weekend terug samen te 
ravotten. Het groepsfeest, één van onze jaarlijkse hoogtepunten in maart waarbij elk lid kon 
uitpakken met zijn/haar acteur- kunsten, kon dit jaar spijtig genoeg niet doorgaan. Als alternatief 
zorgden we alvast voor een selectie van enkele leuke kampfoto’s, die te koop waren via een USB-
stick. Voor al wie een USB-stick heeft besteld, jullie kunnen deze afhalen op 25 april tussen 15u en 
15u30.  

Momenteel wacht de leiding in volle spanning af wat de coronaregels omtrent de zomerkampen 
zullen inhouden. Eén ding is zeker, ons jaarlijks KSA-kamp zal doorgaan! De datum is nog steeds 21-
31 juli, dus zet dit alvast in jullie agenda. Meer info over het kamp zullen jullie later ontvangen in ons 
kampravotterke!  

PS: Spaar de actieflapjes van de Joyvalle melkkartons, en bezorg deze aan de leiding van KSA 
Merchtem. Per 10 flipjes ontvangen we een liter gratis melk om van te genieten op ons kamp. Voor 
de personen die geen melk lusten, indien jullie online kampmateriaal bestellen, vergeet dan zeker 
niet langs te gaan via trooper.be/ksamerchtem.  

Wij hebben er alvast héél veel zin in om 2021 samen in schoonheid af te 
sluiten!  

 

Vele KSA-groeten  

 

Anouk, Axelle en Marie  

 

5. (horizontaal) Voor wat staat de K in KSA?
5. (verticaal)De voorlaatste groep  
6. Een leidster van de piepers
7. Waar zijn we van 21-31 juli?
9. Wanneer gaan we naar de onderwaterwereld?
2. Wat doen we het liefst op de ksa?
10. Welke jeugdbeweging ligt naast ons?
4. We gaan op 30 januari met zen allen ...
8. We liggen tegenover de ...
3. Naast kamp gaan we ook op ...
1.Onze ksa is in ...
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06/05 Hernicafé
De hernieuwers openen zoals elk jaar weer hun
eigen café aan de lokalen. kom er gerust eentje
drinken!

12/06 Zwemvergadering
Zoals elk jaar gaan we in de voormiddag
zwemmen van 9u30 tot 12u30!

24/06 Streekbierenavond
Tijdens de avondmarkt zijn we er weer met onze
lekkere streekbieren.

26/06 Koken zoals op kamp
Bikke bikke bik, kom de kampsfeer opsnuiven
met het lekkere eten van de kookploeg!
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Piepers
Margot Teugels
Quinten Mulders
Feber van Holsbeeck
Ema Ademovik 

Sloebers
Ticho Abbeloos
Stan Moyson
Viktor Van Kerckhove

Joro's 
Liz Mergan
Mila Van Kerckhove
Senne Christiaens

Knimmers
Bo Hebbelynck
Nell Van Lier
Jelco Pitteman

Sjo
Luna Gauchez
Teo Van Lier

Hernieuwers
Marie Gauchez
Axelle De Pauw

Slagmolenlaan 18, 1785 Merchtem
Hammeveld 16, 1785 Merchtem
Huttert 54, 1785 Merchtem
Mieregemstraat 63i, 1785 Merchtem

Sint janstraat 34, 1785 Merchtem
Sleewagen 47, 1730 Mollem
Beekveldstraat 4, 1745 Opwijk

Terlinden 128, 1785 Merchtem
Beekveldstraat 4, 1745 Opwijk 
Wolvertemsesteenweg 224,1785 Merchtem

Brusselsesteenweg 72, 1785 Merchtem         
Slagmolenlaan 68, 1785 Merchtem 
HogeJan 23, 9255 Buggenhout

Brusselsesteenweg 283A, 1785 Merchtem
Slagmolenlaan 68, 1785 Merchtem

Peperstraat 54, 1785 Merchtem
Reedijk 18, 1785 Merchtem

0489074705
0472361794
0468209539
0483016976

0470234346
0473266725
0498758009

0493041966
0468294878
0468343740

0489995194
0475380901
0477227601

0472203160
0471423148

0471556222
0470089328

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


