Maandelijks Tijdschrift van KSA Sint-Laurentius Lokeren
Verschijnt niet in juli en augustus
April 2022
Afgiftekantoor: 9160 Lokeren
Verantwoordelijke: Katoo Tolner

Oskawa april

Dag beste vrienden van de KSA,
We naderen de maand april. Afgelopen maand
hadden we al het geluk dat het telkens
supermooi weer was op zaterdag. We hopen
dat dit in april ook zo zal zijn. Zo kunnen we
samen met de leden buiten ravotten en mega
toffe activiteiten doen.

Eerst blikken we even terug op de maand
maart. De oudere groepen gingen namelijk op
KIWI. Voor heel wat leden was dit de eerste
keer, aangezien KIWI al 2 jaar niet kon
doorgaan door corona. De leden leerden heel
wat bij zoals: tenten opzetten, bedden sjorren
en weven, tochttechnieken en nog zoveel
meer. ’s Avonds was er ook telkens tijd om
een leuke activiteit te doen.
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Komend weekend, van 25-27 maart, is het aan
de joro’s om op weekend te gaan. De leiding is
volop bezig met de voorbereidingen om de
joro’s een onvergetelijk weekend te kunnen
bezorgen.
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In april vinden KT3 en BASJ plaats. Hierover zal
meer informatie te vinden zijn in de whatsapp
groepen. Op het einde van deze maand is het
ook Bontenavond. De sein 16 en Sjo zijn hier al
volop voor aan het repeteren. Alle andere
leden zijn allemaal nieuwe danspasjes aan het
leren, want zij krijgen op 30 april ook een
plaats op het podium.

April belooft een leuke maand te worden! Wij
kijken er alvast naar uit.

Heel veel groetjes,
De leidingsploeg x

Leidingsploeg 2021-2022
Joro 1&2

Dagmar Dermul
0495 74 72 61

Emma Lievens
0491 95 27 38

Katoo Tolner
0468 32 48 74

Elise D’heer
0474 45 77 97

Vic Everaert
0468 11 54 53

Joro 3&4

Lisa Baes
Noa Cousens
Thijs Vermeulen Hendrika Rivera Mairena
0474 31 77 31 0493 55 95 68 0493 55 80 50
0472 08 36 27

Jolan De Vriese
0466 45 35 79

Joro 5&6

Jeroen Anthuenis
0475 56 94 16

Warre Tuytschaever
0470 24 64 72

Seppe Roels
0493 65 58 08

Hannes Van Laere
0491 50 62 60

Lot Schepens
0470 24 66 51

Knim

Jenna Lerno
0468 25 44 75

Seppe Van de Vyver
0487 52 85 95

Kaat Anthuenis
0470 96 83 70

Mikeas Rivera Mairena
0471 85 41 63

Sjo

Evelien De Beule
0498 97 11 55

Ian De Moyer
0495 15 91 62

Ferre Schatteman
0479 26 67 12

Vicky Van Avermaet
0496 17 80 52

Sein 16

Sven Boone
0494 26 05 25

Ward Vermeulen
0499 30 20 98

Gust De Smet
0471 82 58 49

Materiaalmeesters

Ferre Van de Velde
0479 45 57 86

Sam Van Avermaet
0494 71 50 81

Bondsleiders

Ceyda Dalgiç
0488 82 40 95

Brecht D’hondt
0484 14 31 63

Flor Van de Weghe
0479 05 66 43

KSALENDER 2021-2022
Datum

Activiteit

25-27 maart
Vrijdag 1 april
Zaterdag 2 april
5-7 april
15-16 april
Zaterdag 30 april
Zaterdag 7 mei
Vrijdag 24 juni
Zaterdag 25 juni
2-9 juli
18-29 juli

Joro-weekend
Knim-quiz
Paaseitjesverkoop sein 18
KT3 voor de knim
Basj voor de sein 16
Bontenavond
Gewestdag/triangel
SJO barbecue
Zee
Bivak
Kamp

Elke zaterdag van 14u tot 17u

Deze medische fiche dient om de leiding de noodzakelijke inlichtingen over uw kind te bezorgen. Daarom
vragen wij u om, in het belang van uw kind, de informatie correct en nauwkeurig in te vullen. De informatie
blijft natuurlijk strikt vertrouwelijk en wordt enkel ingezien door de leidingsgroep van uw kind.

Naam kind:

........................................................

Voornaam kind:

Geboortedatum:
Naam
(ouder/voogd):

........................................................
........................................................

Geslacht:
Voornaam
(ouder/voogd):

Gsm:

........................................................

Telefoon/Gsm2:

Straat:

..................................................................................................

Gemeente:

........................................................

E-mail:

.....................................................

Naam
(ouder/voogd):

................................ .......

Voornaam
(ouder/voogd):

................................ ......

Straat:

................................ ......................................

Gemeente:

................................ .......

E-mail:

................................ ......

Gsm:

................................ .......

Telefoon:

................................ ......

Naam:

................................ .......

Relatie tot het kind:

Gsm:

................................ .......

Telefoon:

................................ ......

Naam:

................................ .......

Telefoon:

................................ ......

.....................................................
M / V
.....................................................
.....................................................
Nummer: .............................

Nummer: .............................

................................ .....

Als leid(st)er is het niet toegelaten om op eigen initiatief medicatie te geven aan minderjarigen of medeleiding. Ook niet
als dit geneesmiddel verkregen kan worden zonder voorschrift. Als het kind of medeleid(st)er een allergische reactie of
nevenwerking zou krijgen op het toegediende geneesmiddel, kan de leiding aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
lichamelijke schade.

Heeft uw kind een ziekte of beperkingen? (suikerziekte, huidaandoeningen,
epilepsie, astma …)

Ja

Nee

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Moet uw kind tijdens het kamp bepaalde geneesmiddelen nemen?

Ja

Nee

Welke?

...............................................................................................................................................

Hoe vaak?

...............................................................................................................................................

Hoeveel?

...............................................................................................................................................

Is uw kind gevaccineerd tegen tetanus?
Wanneer voor het laatst?

Ja

Nee

.......................................

Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, levensmiddelen of
andere stoffen?

Ja

Nee

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Volgt uw kind een speciaal dieet (lactosevrij, geen varkensvlees, allergieën …)?

Ja

Nee

...........................................................................................................................................................................
Mag uw kind deelnemen aan normale activiteiten, aangepast aan de leeftijd?
Sport
Spel
Staptochten
Zwemmen
- Andere: ...............................................................................................

Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee

Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden?
(vlug moe, bedwateren, slaapwandelen …)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil meedelen?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt niet doorgegeven, tenzij aan (medische) hulpverleners
en wordt bijgehouden door een verantwoordelijke binnen de leidingsploeg. De leiding heeft afspraken gemaakt om
vertrouwelijk om te gaan met de gegeven informatie. De dieetvoorkeur en allergieën worden uiteraard doorgegeven
aan de kookploeg.
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en geeft de uitdrukkelijke toestemming
met de verwerking ervan. Meer info over ons privacybeleid vindt u in onze privacyverklaring op www.ksa.be/privacy.

Datum:
Handtekening:

Bevestig hier twee zegeltjes van het ziekenfonds.

1&2

WEEKEND 1&2
Wanneer?
Vrijdag 25 maart om 19:00 spreken we af op de locatie zelf.
Zondag 27 maart kunnen ze opgehaald worden om 11:00.
Waar?
Puytvoet Kampeer & Speelplein vzw, Puitvoetstraat 91A,
9100 Sint-Niklaas

Wat neem ik mee?
❖ Envelop met 30 euro + paspoort + medische fiche →
wordt bij aankomst aan de leiding gegeven
❖ Slaapgerief (slaapzak + luchtmatras + kussen + pyjama…)
❖ Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, washandje, zeep…)
❖ Ondergoed (voldoende onderbroeken en kousen)
❖ Kledij (lange broek, korte broek, T-shirts, dikke trui,
regenkledij…)
❖ Schoenen (sneakers, sportschoenen, pantoffels…)
❖ KSA-hemd of sjaaltje
❖ Verkleedkleren in het thema circus!!!

Inschrijven
Inschrijven kan door een
mailtje te sturen naar
katoo.tolner@outlook.com of
een berichtje te sturen naar
04/68.32.48.74 ten laatste
tegen woensdag 16 maart.
Wie tegen dan niks heeft
laten weten, kan niet mee.
Als we iets belangrijk moeten
weten van uw kind, vermeld
dat dan ook al zeker in de
mail of het berichtje. Dan
kunnen we daar rekening
mee houden (allergieën,
medicatie, eetgewoonten…)

Belangrijk
Voor we op weekend vertrekken, zouden we willen vragen aan
iedere ouder om zijn kind thuis te testen met een sneltest. Op
deze manier kunnen we met iedereen zorgeloos 2 toffe dagen
beleven. We zouden ook willen vragen om een foto te
trekken van de negatieve sneltest en die ons te tonen bij
aankomst zodat we zeker zijn.
Als uw kind zich wat ziek voelt of een hoestje heeft, dan willen
we echt benadrukken om thuis te blijven! Het zou jammer zijn,
moest iedereen besmet terugkomen van weekend.
Wij kijken er alvast heel erg naar uit!
Kusjes Emma, Vic, Elise, Dagmar en Katoo

3&4
Jaja, we zijn een dagje te laat. Op 2 april spelen we… het 1 april spel! Dus hou je klaar, want voor dat
je het weet zal je gefopt worden!
Hier hebben jullie lang op moeten wachten: we gaan vandaag , 9 april, zwemmen in het fijnste
zwembad van de streek: Rozenbroeken. Opgelet! We verzamelen om 13u aan de Kaai! Het vervoer
zal geregeld worden in de whatsapp-groep.
Op 16 april sluiten we de paasvakantie af met een paasspel, welja een dauwtocht. We gaan al vroeg
op stap, we verzamelen om 7.30u aan de Okapi! De activiteit zal duren tot 11u wanneer we terug op
de okapi zijn.
Vandaag, 23 april, trekken we het bos in voor een bosspel! Je weet wel, een spel in een bos!
Op 30 april beleven we dé avond van het jaar: de bontenavond! Hou je klaar voor alle toffe dansjes
en toneeltjes, want vandaag krijg je dat allemaal te zien! We gaan nog voor een laatste keer oefenen
van 14u tot 17u op de Okapi.
Op 7 mei is het Triangel. Het zal een speciale dag worden vol met KSA-plezier. We geven jullie later
zeker nog meer info over die dag!

Groetjes van jullie leiding Noa, Hendrika, Jolan, Lisa en Thijsje

Weekend 3&4
Wanneer?
Vrijdag 25 maart verwelkomen we jullie graag om 19u op
de locatie zelf.
Zondag 27 maart kunnen jullie ze dan weer ophalen om
10u.
Adres
Chirojongens Staderas Belsele
Parochieplein (achter de kerk)
9111 Belsele

Wat neem ik mee?
- Envelop met 30 euro + paspoort + medische fiche
→ wordt bij aankomst aan de leiding gegeven
- Slaapgerief (slaapzak + luchtmatras + kussen + pyjama…)
- Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, washandje, zeep…)
- Ondergoed (voldoende onderbroeken en kousen)
- Kledij (lange broek, korte broek, T-shirts, dikke trui,
regenkledij…)
- Schoenen (sneakers, sportschoenen, pantoffels…)
- KSA-hemd of sjaaltje
- Verkleedkleren in het thema DISNEY!!!

Wij hopen dat jullie ons allemaal komen vergezellen,
wij hebben er alvast super veel zin in!!!
Veel liefs Lisa, Jolan, Thijs, Noa en Hendrika

Inschrijven
Inschrijven kan door een mailtje te sturen
naar hendrikariveramairena@gmail.com of
een berichtje te sturen naar: 04 72 08 36 27
ten laatste tegen woensdag 16 maart. Wie
tegen dan niks heeft laten weten, kan niet
mee.

Als we iets belangrijk moeten weten van uw
kind, vermeld dat dan ook al zeker in de mail
of het berichtje. Dan kunnen we daar rekening
mee houden (allergieën, medicatie,
eetgewoonten…)

Belangrijk
Om een zorgeloos en tof weekend te hebben,
zouden we aan iedere ouder willen vragen om
zijn kind thuis te testen met een sneltest.
We zouden ook willen vragen om een foto te
nemen van de negatieve test en die aan ons
te tonen bij aankomst zodat we zeker zijn.

5&6 oskawa April
2 april

9 april

16 april

rechtendoortocht

leiding worden
leden spel

paasspel

Trek jullie botten maar aan
en neem reserve kleren
mee voor als het koud zou
zijn. Want wij gaan op
rechtendoortocht!!!

Wie van jullie leiding zou
het beste lid zijn? Kom dit
vanmiddag ontdekken op
den okapi!

23 april

30 april

7 mei

Slimme
jongensspel

Bontenavond

triangel

Benieuwd welk spel jullie
leiding voor jullie in petto
heeft? You know the place

Vanavond is het
bontenavond, dus
vanmiddag gaan we van
14u tot 17u nog goed
oefenen!

De paashaas komt langs en
misschien heeft die wel iets
mee voor jullie! Kom dat
zien!

Verdere info via mail

Weekend 5&6
Joepie!!! We gaan op weekend! In het weekend van
25-27 maart gaan we naar Stekene met heel de
groep. We gaan daar keileuke spelletjes spelen en
ons goed amuseren. Ook wordt het niet zomaar een
weekend maar een echt ‘leger weekend’!!! Dus
kom allemaal verkleed, want andere zal je niet
toegelaten worden op onze KSA-basis.

Wat neem ik mee naar onze basis?
- Envelop met 30 euro + paspoort + medische
fiche → wordt bij aankomst aan de leiding
gegeven
- Slaapgerief (slaapzak + luchtmatras + kussen
+ pyjama…)
- Toiletzak (tandenborstel, tandpasta,
washandje, zeep…)
- Ondergoed (voldoende onderbroeken en
kousen)
- Kledij (lange broek, korte broek, T-shirts,
dikke trui, regenkledij…)
- Schoenen (sneakers, wandelschoenen,
pantoffels…)
- KSA-hemd of sjaaltje
- Militaire kleren!!!

Hopelijk kijken jullie er ook even hard naar uit als
ons! Tot dan en bereid jullie maar al voor 😉 .

Lot, Jeroen, Seppe, Hannes en Warre

Voor de ouders:
Inschrijven
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar
jeroen.anthuenis@gmail.com of een berichtje te
sturen naar 04/75.56.94.16 ten laatste tegen
woensdag 16 maart. Wie tegen dan niks heeft
latenweten, kan niet mee. Als we iets belangrijk
moetenweten van uw kind, vermeld dat dan ook
al zeker inde mail of het berichtje. Dan kunnen
we daar rekening mee houden (allergieën,
medicatie,
eetgewoonten…)

Belangrijk
Voor we op weekend vertrekken, zouden we
willen vragen aan iedere ouder om zijn kind thuis
te testenmet een sneltest. Op deze manier
kunnen we met iedereen zorgeloos 2 toffe dagen
beleven. We zouden ook willen vragen om een
foto te trekken van de negatieve sneltest en die
ons te tonen bij aankomst zodat we zeker zijn.
Als uw kind zich wat ziek voelt of een hoestje
heeft, dan willen we echt benadrukken om thuis
teblijven! Het zou jammer zijn, moest iedereen
besmet terugkomen van weekend.
Bestemming: Chiro SAS - Nieuwstraat 11 Stekene
Wanneer: Vrijdag 25 maart om 19:00 spreken we af op de locatie zelf.
Zondag 27 maart kunnen ze opgehaald worden om 11:00.

23 april: So you
think you can dance

Vrijdag 1 april: KnimQuiz, we spreken
31 maart om 15u af zie whatsapp
Zaterdag 2 april:
Geen KSA

5-7 april: KT3
Zaliiiiiiggggg!!!!!!

7 mei: Boerderie
16 april:
Rechtendoortocht
30 april:
Bontenavond

SJO
Hey iedereen! Hier zijn we weer met zotnice activiteiten voor april :)
26 maart
ESCAPE ROOM
1-3 april
MAFIAWEEKEND - meer info staat in de brief
9 april
WAAR IS VICKY SPEL?
16 april
RECHTENDOORTOCHT
23 april
VERRASSING
30 april
BONTENAVOND
7 mei
DAGUITSTAP

XOXO
JULLIE ALLERLIEFSTE LEIDING

verjaardags - kalender

April 2022
Maandag

Dinsdag

4

Woensdag

5

6

Donderdag

7

Elle (1&2)

Zaterdag

Zondag

1

2

3

8

9

10

16

17

Laure
(KNIM)

Fran (3&4)

11

Vrijdag

12

13

14

15

Lies (3&4)

18

19

Mikeas
(leiding
Knim)
20

21

22

23

Elise
(leiding
1&2)
25

26

27

Gerben
(KNIM)

Arkin (5&6)

Brent (Sein
16)

28

29

24

Karim (1&2)

30

Eleanor (1&2)

Memes

