Afz: KSA Grensvuur Wervik
Koestraat 23, 8940 Wervik
EDITIE MEI

VOORWOORD

Met veel spijt in ons hart moeten we jullie meedelen dat het werkjaar er
bijna op zit. De laatste activiteit van het werkjaar komt jammer genoeg
heel dichtbij. Het was een fantastisch jaar vol met vreugde, vriendschap,
geluk en nieuwe ontdekkingen. Mijn eerste jaar als hoofdleider vloog
voorbij, maar niet getreurd, want binnen enkele maanden vertrekken we
allemaal richting Mol of Viroinval voor een onvergetelijk zomerkamp. Ik wil
zeker iedereen bedanken die zich het afgelopen werkjaar heeft ingezet
voor onze KSA. Dikke merci aan de leden, ouders, ouderraad, oudleiding,
leiding, sympathisanten! Vol vreugde kijkt de leiding al uit om op kamp te
vertrekken en daarna gaan we samen opnieuw een spetterend KSA-jaar
vol met nieuwe avonturen tegemoet.

KRAK... BOEM
Jullie hoofdleider
Ward Vermeersch

WE BLIKKEN TERUG OP…
WINTERBAR JANUARI
De tweede editie van de winterbar was weer een groot succes! De ouderraad overtrof zichzelf
weer. De ouders en leden konden na de activiteit genieten van een Glühwein, pintje, frisdrank
of van een zelfgemaakte wafel.
De winterbar is ook volledig georganiseerd door de ouderraad zelf, bij deze:
DIKKE MERCI AAN DE OUDERRAAD om dit te organiseren!

STREEKBIERFESTIVAL
De derde zaterdag van februari werd Stadshal
Oosthove omgetoverd tot een waar paradijs voor
de bierkenner en iedereen die hij meebracht.
Daar werd namelijk de zevende editie van ons
Streekbierfestival gehouden. Vanaf 14u was
iedereen welkom voor een hapje en een drankje
(of meer dan 1) en dat ging zo door tot in de
vroege uurtjes. Ook de allerkleinsten hadden
geen tijd om zich te vervelen; die waren te druk
bezig met zich te amuseren op het springkasteel en in de speelhoek, de meesten met een
kleurrijk geschminkt gezichtje. Naast de meer dan 80 biersoorten die naar hartenlust
geconsumeerd werden. Zoals verwacht werd het een gezellige namiddag en avond, werd er
veel gelachen en -hoe kan het ook anders- bier geproefd. Voor degene die na het lezen hiervan
zin hebben gekregen in de 8e editie, geen paniek, die komt er binnen minder dan 9 maanden
weer aan. 😉 Hopelijk bent u ook dan van de partij, tot volgend jaar!

SPECIALE LEIDERSACTIVITEIT 24/02
Nadat de leiding zelf een geweldige activiteit heeft gegeven aan de meest fantastische
kinderen die er bestaan, was het tijd om zelf het kind uit te hangen. Er was een speciale
leidersactiviteit georganiseerd voor de leiding én oud-leiding om hen te bedanken! Voor
KSA staat de leiding altijd klaar, maar de oud-leiding heeft dat ook gedaan en sommigen
doen dat nog steeds. Dat appreciëren wij enorm. Zonder hen zouden vele evenementen of
de werking in het algemeen niet zo vlot verlopen zijn, daarom verdienen zij (en wijzelf) een
bedanking. Deze bedanking was in de vorm van een activiteit. Het was een paintballnachtactiviteit op het domein d’Arke. We waren verdeeld in 2 teams, die het

tegen elkaar moesten opnemen in verschillende spelletjes. De
magen konden ook niet klagen want er waren lekkere
croque-monsieurs om te eten. Er werd nog een mooie
afsluiter gegeven in de Bierpompe. We kunnen besluiten dat
het een zeer geslaagde avond was en dat iedereen met een
goed gevoel naar huis kon gaan. DIKKE MERCI AAN DE
OUDLEIDING DIE DEZE FANTASTICHE AVOND
ORGANISEERDEN!

LEDENWEEKEND
Vrijdagavond 2 maart om 18u30
ging onze fantastisch ledenweekend
weer van start! We trokken dit jaar
met z’n allen naar de Bosgeus in
Nieuwkerke. In een mum van tijd
liepen er op het grasveld achter het
heem veel KSA’ers rond die stonden
te popelen om er een fantastisch
weekend van te maken. Maar ze
stonden daar ook allemaal met veel
vragen: Wat zouden we allemaal doen dit weekend? Waar zal ik mijn bedje mogen maken?
Wat zullen we eten? Op die laatste vraag kwam er al snel een antwoord want de ouderraad
gaf al snel teken dat we naar binnen mochten om te komen eten. We konden de eerste avond
onze buikjes vullen met lekkere spaghetti! Na het eten was het tijd voor de activiteiten die de
leiding had voorbereid. Zaterdagochtend om 10u kwamen de allerkleinsten onder ons –de
dwergjes- eens proeven van een KSA-weekend terwijl de oudere bannen –kabbies, paggies,
jongknapen, knapen en jhn’ers- zich al helemaal thuisvoelden in de Bosgeus. De knapen
genoten zelfs van een luxe-ontbijt omdat hun banleider Briek jarig was! De zaterdag was
natuurlijk een hele dag leuke spelletjes spelen en de zon was zelfs (soms) aanwezig, maar
regen of zonneschijn, in de KSA hebben we altijd superveel plezier! Zaterdagnamiddag
gingen de dwergjes al naar huis en zij zien het al helemaal zitten om volgend jaar het volle
KSA-weekend te beleven als kabouter. Zondagmorgen genoten alle bannen nog van de
laatste spelletjes en activiteiten die de leiding organiseerden maar helaas aan al dat moois
komt een einde… Tegen de middag waren de kamers al leeg en zelfs de laatste valiezen al
terug ingepakt. De ouders kwamen hun KSA’er ophalen van een vermoeiend maar

ongetwijfeld superleuk weekend. Maar niet getreurd, want het is nog maar 2 maanden tot ons
heemkamp en tentenkamp!

SPECIALE LEDENACTIVITEIT 24/03
Een week voordien kregen de leden het reeds te horen: “Volgende week staat jullie een
verrassing te wachten …”
Die verrassing werd beetje bij beetje duidelijker toen de leiding op zaterdag 24 maart bij het
begin van de activiteit naar voren ging, het vertrouwde KSA-lied zong, maar daarna niet
terugkeerde naar zijn of haar ban! Enkel 1 leider van elke ban bleef bij zijn eigen groep.
De andere leiders kregen een nieuwe ban toegewezen, waar ze veel onbekende gezichtjes
zagen, die tegen het einde van de activiteit dan toch wel goed gekend waren. De verrassing
riep vreugde op bij sommigen (eindelijk een week verlost van die zaag), voor anderen was het
eerder een moment van besef (eigenlijk mis ik mijn vaste leiding wel). Voor zowel leiders als
leden was het een plezante ervaring, die zeker voor herhaling vatbaar is.

OUDERFEEST
De tweede week van de paasvakantie heeft KSA Wervik niet stilgezeten… Want wij waren
natuurlijk bezig met de voorbereidingen voor ons spetterend ouderfeest! Repeteren,
repeteren en nog eens repeteren maar dat allemaal voor onze lieve ouders, vrienden en
familie zodat we ze een onvergetelijke ouderfeest konden geven. De leiding heeft heel hard
gewerkt om een grappig, creatief en leuk toneel in mekaar te steken maar zonder de leden
zou dit nooit gelukt zijn want zij zorgden één voor één voor de prachtige show. Het ouderfeest
werd geleid door onze presentatoren Emiel en Vic. Zij verkleedden zich als lid van de Chiro
en Scouts en zorgden voor hilarische sketches tussendoor.

Voor de show en tijdens de pauze konden we genieten van
heerlijke pistolets door de ouderraad klaargemaakt. Superhard
bedankt hiervoor. Ze waren enorm lekker! Ook heel erg bedankt
aan toneelvereniging “Hoger Op” voor het gebruik van

hun

decor. Zonder dit prachtige decor zouden onze toneeltjes niet
compleet geweest zijn. Maar het aller- allerbelangrijkste: een
superdikke merci aan onze leden en leiding die voor fantastische
performances hebben gezorgd, maar ook bedankt aan de ouders,
familie en vrienden, jullie waren een fantastisch publiek!
We zien jullie allemaal op onze volgende editie (binnen twee jaar) van het Ouderfeest!

JUNGLE BEATZ
Dit is hét feestje van het jaar! Al voor de 3e keer waren wij apetrots onze fuif te mogen
presenteren. Deze keer ging het door op 28e april en zoals ieder jaar in d’Arke. De zaal werd
weer omgetoverd in een jungle zodat jullie er de aap konden uithangen, of een ander dier als
je dat liever deed. Er was dit jaar ook opnieuw een kinderfuif, die begon om 17u30 en duurde
tot 20u. Ingang kostte 4€,

voor deze prijs kreeg je natuurlijk

een supertof feestje met al je

vrienden,

hamburger en een drankje

waren in de prijs inbegrepen.

Alle kinderen groot en klein

moesten er dan zijn en ouders

hoorden daar uiteraard ook

bij. 😉 Om 21u begon de

gewone fuif. Bandjes waren

verkrijgbaar : in voorverkoop

aan €4 , via de site €5 en

aan de deur €6. Je kon ook

maar

ook

een

bandjes kopen in verschillende cafés, jeugdhuizen en bij onze eigen leiding. Voor deze prijs
kreeg je een geweldige sfeer, een unieke lichtshow, special effects, uitgebreide
cocktailbar en heel veel acties. Dit mocht je zeker niet missen! Voor meer info en foto’s
raadpleeg ons via facebook (@junglebeatz8940), onze website (www.junglebeatz.be).

MET HET OOG OP DE TOEKOMST…
HEEMKAMP 2-10JULI

TENTENKAMP 22-31JULI

WERKJAAR 2018-2019

VARIA
WIST-JE-DATJES

WIST JE DAT…

o … leidsters Miah en Bettie vegetarisch zijn?
o … leider George zijn rijbewijs gehaald heeft?
o … de kabouters er een nieuwe vriend, genaamd Boudewijn, bij hebben?
o … leider Briek verjaarde op ledenweekend, waardoor de knapen een
luxeontbijt
hadden?
o … Jungle Beatz ongetwijfeld de zotste fuif van ’t jaar is?
o … oud-leidster Janne momenteel in Zambia zit?
o … en daar veel zebra’s tegenkomt?
o … de dwergjes alleen maar leidsters hebben?
o … de opkuis van het Streekbierfestival tot 10u ’s ochtends duurde?
o … de toegangsbandjes van Jungle Beatz dit jaar rood waren?
o … en deze opnieuw maar €4 kostten?
o … stad Wervik foto’s gebruikt van onze KSA zonder aanvraag en/of
toestemming?
o … de leiders binnenkort in een nieuwe trui zullen te zien zijn?
o … d’Arke gebouwd werd door het Amerikaanse Rode Kruis en oorspronkelijk
diende
als hospitaal na WOI?

SPELPLEZIER

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

KSA LIEDJES

Als j’een clubje van
Toffe meisjes/jongens ziet
Van je hiedel diedel doedel diedel da ha ha
En je hoort van ver
Heerst een vrolijk lied
Van je hiedel diedel doedel diedel da ha ha
Holahi holaha holahi holaha
Dit is de KSA, KSA!
Knappe koppen heldere kelen
Vrouwen/mannen die zich niet vervelen
Van je hiedel diedel doedel diedel da ha ha
Is er een bedroefd
T’is ons aller leed
Van je hiedel diedel doedel diedel da ha ha
En met ieders vreugd delen allen mee
Van je hiedel diedel doedel diedel da ha ha
Holahi holaha holahi holaha
Dit is de KSA, KSA!
Knappe koppen heldere kelen
Vrouwen/mannen die zich niet vervelen
Van je hiedel diedel doedel diedel da ha ha

Het is on-voor-spelbaar
klap klap klap klap
je verveelt je hier NOOIT.
want bij KSA grensvuur
is ‘t puur avontuur
klap klap klap klap
het is on-voor-spelbaar
klap klap klap klap
je verveelt je hier NOOIT.
want bij KSA grensvuur
is ‘t puur avontuur
klap klap klap klap

KALENDER

Mei
5/05 bondstaf, geen activiteit
12/05activiteit
19/05activiteit
26/05laatste activiteit

Juli
2/07-10/07 heemkamp
22/07-31/07 tentenkamp

Augustus
ZOTTE MAANDAG

September

8/09 STARTDAG

CONTACT
HOOFDLEIDER
Ward Vermeersch
+32 493 03 97 74
Hansbekestraat 20
Wervik
ward.vermeersch@ksagrensvuur.be

BANLEIDERS
DWERGJES
Anouk Titeca
+32 472 43 41 35
Hansbekestraat 61
Wervik
anouk.titeca@ksagrensvuur.be

KABOUTERS
Georges Desmet
+32 493 07 14 46
Ten Brielensesteenweg 34
Wervik
georges.desmet@ksagrensvuur.be

PAGADDERS
Marlies Versaevel
+32 479 78 47 58
Koestraat 52
Wervik
marlies.versaevel@ksagrensvuur.be

JONGKNAPEN
Vic Vermeersch
+32 491 98 73 18
Hansbekestraat 20
Wervik
vic.vermeersch@ksagrensvuur.be

KNAPEN
Briek Verhaeghe
+32 472 09 89 20
Klijtbosstraat 7
Wervik
briek.verhaeghe@ksagrensvuur.be

JONGHERNIEUWERS
Joke Legrou
+32 479 76 31 81
Menensesteenweg 72
Wervik
joke.legrou@ksagrensvuur.be

KSA GRENSVUUR BEDANKT ZIJN JAARSPONSORS

