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Voorwoord  

 

Beste (oud-)KSA’ers, ouders en sympathisanten, 

 

Het was weer een drukke zomer voor velen onder ons. Zowel micro, klein als groot kamp is 

goed verlopen en hopelijk hebben jullie er evenveel van genoten als wij! Na weken vol 

ravotten, kamperen en spelen was het tijd voor een rustige maand augustus. Maar ook dan 

hebben wij niet stilgezeten, wij zijn druk bezig geweest om het komende werkjaar voor te 

bereiden. 

Nu we klaar zijn, kijken wij er naar uit om jullie zaterdag 18 september terug te verwelkomen 

op onze startdag om het jaar goed in te zetten! Ook de ouders zijn uitgenodigd om na de 

vergadering langs te komen en even te blijven, want we zouden graag alle evenementen van 

het komende jaar aan jullie willen voorstellen. 

Het belooft dan ook een jaar vol KSA-plezier te worden! Naast de wekelijkse vergaderingen 

vol originele spellen, weekendjes vol lekker eten en een leidingsploeg met veel 

enthousiasme zijn er dit jaar ook een aantal nieuwe evenementen. KSA wordt namelijk 95 

jaar en we zouden dit graag samen met jullie vieren! Beginnen doen we met ons 

feestweekend van 7 tot en met 10 oktober, maar daar stopt het niet. Ook daarna zullen we 

het hele jaar door terugkijken naar wat we al hebben meegemaakt en vooruitkijken naar 

alles wat we nog van plan zijn! 

We sluiten tenslotte ook een periode af met KSA, na 2 jaar stopt Floris Verstraete als 

bondsleider van KSA. Hij heeft KSA door corona geholpen en geeft nu de fakkel door aan mij. 

Ik stel me dan ook graag vol trots voor als de nieuwe bondsleider van KSA Vlaamse Kerels 

Zwijndrecht. Samen met mijn secretaris, Lotte Dutré, hoop ik KSA evengoed te leiden als de 

vorige bondsleiding en alle uitdagingen samen met jullie aan te gaan. Het belooft een 

fantastisch jaar te worden en we nodigen iedereen uit om hieraan deel te nemen! 

Nog veel leesplezier en hopelijk zien we jullie allemaal zaterdag 18 september verschijnen! 

 

Stevige KSA-groet 

Ward Leysens 

Bondsleider 
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Inschrijvingen/Lidgeld 2021 - 2022 
 

Je inschrijven voor een werkjaar bij KSA bestaat uit twee delen: het betalen van het lidgeld en het 

invullen van de medische fiche. Er zijn drie routes van inschrijving mogelijk:  

 

Nieuwe leden mogen drie zaterdagen proberen en worden dan gevraagd om in te schrijven.   

Lidgeld  

Wat is het lidgeld en waarvoor dient het?  

U betaalt voor elk kind lidgeld:  

1) Zodat wij een verzekering kunnen afsluiten via onze nationale koepel van KSA, die ervoor 

zorgt dat uw kind verzekerd is tijdens onze KSA-activiteiten voor lichamelijke ongevallen, 

loonverlies, burgerlijke aansprakelijkheid (= schade aan derden) en rechtsbijstand.  

2) Voor de papierwinkel tijdens het jaar en andere extraatjes.  

Ons lidgeld bedraagt €25 per kind. We vragen dit te storten vóór 17 oktober 2021 op de rekening 

van KSA Zwijndrecht op het rekeningnummer BE10 7510 0320 7104 met als mededeling ‘Voornaam 

(of voornamen) Achternaam Lidgeld KSA’. 

Tijdens de vergaderingen in september (18-25/09 & 02/10) kan u ook gepast (!) cash betalen. Er zal 

een standje staan voor en na KSA, waar u cash kan betalen en een eventuele papieren versie van de 

medische fiche ook al kan afgeven.  

Medische fiche 

Waarom moet ik een medische fiche invullen?  

1) Zodat wij de juiste gegevens hebben om uw kind in te schrijven bij KSA. Deze inschrijving 

zorgt ervoor dat uw kind verzekerd is.  

2) Zodat wij bij een ongeval contact kunnen opnemen met de ouders of een andere 

contactpersoon.  

3) Zodat we weten waaraan uw kind allergisch is en of er dingen zijn waar wij rekening mee 

moeten houden tijdens vergaderingen/kamp.  
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De medische fiche kan u downloaden op onze site www.ksazwijndrecht.be/inschrijvingen.  

 

Daarna zijn er drie opties:  

a) De fiche opslaan, invullen, een tweede keer opslaan met ACHTERNAAM VOORNAAM van uw 

kind in drukletters en doorsturen als bijlage naar administratie@ksazwijndrecht.be. U zal 

steeds antwoord krijgen op uw mail. Indien deze na één week nog niet beantwoord is, 

probeert u best nog een keer.  

(TIP: Sla de medische fiche steeds eerst op op uw computer vooraleer u deze begint in te 

vullen, als u dit niet doet, bestaat de kans dat u het document leeg doorstuurt!)  

b) De medische fiche invullen, afdrukken en afgeven aan de leiding.  

c) De medische fiche afdrukken, invullen en afgeven aan de leiding.  

Wanneer het voor u niet mogelijk is deze fiche digitaal in te vullen of af te drukken, kan u bij de 

leiding vragen naar een papieren exemplaar.  

Wanneer is de inschrijving in orde?  

Wanneer het lidgeld werd gestort én de medische fiche in ons postvakje zit vóór 17 oktober 2021!  

LET OP! Leden die meegingen op kamp deze zomer moeten ook een medische fiche invullen indien 

er medisch iets veranderd is!  

 

Wij doen mee aan de UITPAS! 
 
Wat houdt dit in? De UITPAS is een voordeelkaart voor evenementen. Je kan hiermee punten 

sparen per evenement en dit kan je inruilen voor kortingen, extra voordelen en nog veel meer! KSA 

Zwijndrecht gaat mee in zee! Op al onze activiteiten, denk maar aan vriendjesdagen, KSA 95, 

weekendjes en kampen, voorzien wij een QR-code die u kan scannen met de app van de UITPAS. Op 

die manier kan uw voordelen krijgen in alle gemeenten die meedoen met de UITPAS. Op de site 

https://www.uitinvlaanderen.be/, kan u de verschillende activiteiten vinden die werken met een 

UITPAS. U kan uw eigen UIT-ID aanmaken op deze site: https://profile.uitid.be/nl/signup. 

Hopelijk doet u mee aan dit geweldige initiatief!  

Wanneer? Op vriendjesdag, 25/09/2021, voorzien we voor de eerste keer een mogelijkheid om 

punten te verzamelen voor alle uitpassers! De QR-code zal te vinden zijn bij de inschrijvingen!  

Wat moet je doen? Scan de QR-code die je bij ons aan de lokalen kan vinden en klaar is kees! Let op, 

dit is enkel geldig bij evenementen. Bij een gewone KSA-zaterdag zal dit niet van toepassing zijn.  

 

https://www.uitinvlaanderen.be/
https://profile.uitid.be/nl/signup
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Jaarplanning 2021 – 2022 

 
 

18/09 Startdag  @ KSA Lokaal 

25/09 Vriendjesdag @ KSA Lokaal 

07-10/10 KSA 95 Jaar @ KSA Lokaal 

22/10 Dag van de Jeugdbeweging  

12-14/11 HN-weekend  

20/11 LOL-dag @ KSA Lokaal 

19/02 Vriendjesdag @ KSA Lokaal 

25-27/02 Kampverkenning GK  

12/03 Wafelverkoop @ Zwijndrecht en Burcht 

18-20/03 Weekendjes  

12-14/04 Basj  

22-24/04 KSA Feesten @ KSA Lokaal 

07/05 Bondsuitstap  

04-10/07 Klein Kamp @ Mol 

07-09/07 Micro Kamp @ Lokeren 

17-27/07 Groot Kamp @Hotton 
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Jaarthema_ Spelen is troef! 

 

Spelenderwijs krijgen 
kinderen en jongeren de 
kans om zich te ontplooien 
bij KSA. Mede door 
interactie en samenwerking 
met anderen leren ze over 
zichzelf en over de wereld 
rondom hen. Als KSA’er ga 
je elke uitdaging 
spelenderwijs aan. 
Daarbovenop hebben de kinderen en jongeren bij KSA massa’s plezier.   

Spelen was vorig jaar meer dan ooit een uitdaging. KSA-leiding toonde veel flexibiliteit en 
creativiteit. Ze pasten zich aan naar het online kader waarin gespeeld moest worden. Daar 
was en is er enkel maar sterke bewondering voor en ook dit jaar zal hun creativiteit blijven 
floreren zowel online als offline. Als KSA zetten we opnieuw het buitenspelen extra in de 
verf. Want waar kunnen we ons beter uitleven dan buiten?    

Verder staat bij KSA leeftijdsgericht werken centraal en dat is best wel uniek. De 
leeftijdsgebonden aanpak weerspiegelt de verscheidenheid aan activiteiten. Door onze 
groepen leeftijdsgericht te organiseren krijgen alle kinderen en jongeren spelletjes, 
uitdagingen en begeleiding op maat. Van het fantasievol spelen voor de kleintjes tot het 
uitdagend spel voor de ouderen. Voor elk is er wat wils bij KSA.  

Spelen is ook vertellen over ridders en prinsessen en dromen over piraten en rovers. Met 
een sterk verhalend kader dat jong en oud tijdloos prikkelt, ontpopt elke activiteit zich tot 
een grenzeloze fantasiewereld. Samen worden de zotste dingen ontdekt en gekste monsters 
verslaan.  

Daarnaast worden er verschillende waarden en normen meegegeven tijdens het spelen. Eén 
van de belangrijkste waarden is respect. Respect voor het spel, de spelregels en de 
spelmakers. Respect voor jezelf, de anderen en de omgeving. KSA’ers zijn zich bewust van de 
omgeving waarin ze spelen en tonen daarvoor te allen tijde respect.    
  
Als laatste benadrukt KSA dat spelen een basisrecht is voor elk kind. Het recht op échte vrije 
tijd en de daarbij horende speelruimte. KSA biedt die speelruimte en de nodige omkadering 
aan heel wat kinderen of jongeren over heel Vlaanderen. Er wordt rekening gehouden met 
de draagkracht van elke groep om optimaal spelplezier te garanderen. Zo creëren we bij KSA 
een plek voor iedereen om te spelen.  

Laat het duidelijk zijn dat spelen echt dé troef is van KSA!  
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Vriendjesdag _ 25 september 

 
Komt dat zien! Komt dat zien! 

 

Zaterdag 25/09 opent het KSA-circus zijn deuren voor jou! Het wordt een dag vol circusacts 

zoals klimmen, jongleren en dieren temmen.  

Jullie zullen kunnen genieten van allerlei leuke acts en misschien wel iets lekkers tussendoor. 

Of dat hopen we toch… 

Het is wel een beetje een vreemd circus, want het zou maar uit één persoon bestaan. Maar 

de circusdirecteur was er van overtuigd dat hij ons omver zou blazen! 

Op zo'n feestelijke dag willen we natuurlijk zoveel mogelijk mensen uitnodigen. Alle KSA'ers 

mogen hun vriendjes meenemen, zodat we er een extra groot feest van kunnen maken! 

We kijken er al naar uit! 

Hopelijk tot dan! 
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Ik ben ……………………………………………., 

vriend(in) van ………………………………… 

in de groep ……………………………………. 

En ik kom eens proberen in de KSA! 
 

Geef dit briefje zeker aan jouw vriend(inn)en die nog niet in KSA zitten! Neem ze mee naar 

KSA en vergeet het briefje niet. Want je zou wel eens kans kunnen maken op een prijs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke vriendjesdag worden alle briefjes in een pot gestoken en misschien wordt jouw briefje 

wel getrokken! Dan krijgen jij en jouw hele ban een beloning! 

Dus hoe meer vriendjes je uitnodigt, hoe meer kans jouw ban maakt op een geweldige 

verrassing! 
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BAM XI \\ BoozeAndMusic _ 8 oktober  

 

We zitten dit jaar al aan onze elfde editie van BAM BoozeAndMusic!  

Op vrijdag 8 oktober zullen wij er voor jullie klaar staan met weer een onvergetelijke editie 

van BAM. Omdat we er vorig jaar een jaartje van tussen uit moesten gaan we er nu alles aan 

doen om dit de beste editie te maken tot nu toe.  

Met schitterende Dj’s, een prachtige zaal, frisse dranken, hopen met sfeer en mooie mensen 

wordt dit echt een top feest.  

Heb jij nu zin om hier naar toe te komen, kom dan zeker af op vrijdagavond 8 oktober naar 

de kelder van Jc Den Trechter.  

Meer informatie omtrent Dj’s, VVK tickets, win-acties en zo veel meer, vind je op onze 

facebookpagina: BAM BoozeandMusic  

 

Hopelijk tot dan !  

Team BAM 
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KSA Zwijndrecht Bouwt!  

 

Beste (oud-)KSA’ers, ouders en sympathisanten, 

In april 2016 verliet KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht de lokalen aan het Binnenplein en nam 

het haar intrek in haar nieuwe lokalen aan de R. Orlentstraat. Sindsdien kende KSA Zwijndrecht 

echter een forse groei in ledenaantal waardoor er momenteel nood is aan extra binnenruimte 

om alle leden een dak boven het hoofd te bieden.  

Als antwoord op deze nood, heeft het bouwcomité van KSA Zwijndrecht een nieuw 

bouwproject opgestart. Dit bouwproject zouden we u graag voorstellen tijdens het 

feestweekend op donderdagavond 7 oktober om 20u. We starten de avond met een drankje, 

waarna de concrete plannen worden toegelicht alsook de timing en de financiering van het 

hele project. Alle geïnteresseerden zijn welkom!  
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Een aanzienlijk deel van dit project zal gefinancierd worden vanuit eigen middelen maar 

uiteraard is er nog nood aan extra fondsen. Een manier waarop u dit project financieel kan 

steunen is door een gift te doen. Voor giften vanaf € 40 kan u een attest ontvangen, waardoor 

deze gift fiscaal aftrekbaar wordt.  

 

U doet dit door dit bedrag te storten op het rekeningnummer 786-5870452-93 van de vzw 

KSJ-KSA-VKSJ Landelijk Verbond met de vermelding “vzw Vlaamse Kerels - KSA Zwijndrecht 

(5913)”. Het is noodzakelijk deze mededeling te gebruiken, zodat de rekeninghouder uw gift 

aan ons kan bezorgen. 

 

Voor meer vragen of informatie kan u ons altijd contacteren via bouw@ksazwijndrecht.be. 

 

Stevige Kerelsgroeten, 

 

Het bouwcomité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bouw@ksazwijndrecht.be
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KSA 95 Jaar 

 
Dit jaar hebben we niet één, maar twee 

feestweekenden. In oktober vieren we 

namelijk dat KSA 95 jaar bestaat! Het 

hele weekend staat volgepland met 

activiteiten voor jong en oud. 

We starten op donderdag 7 oktober. Op 

deze avond zal er een bouwvoorstelling plaatsvinden, waar u met een hapje en een drankje 

gezellig kan komen kijken naar onze nieuwe bouwplannen voor de uitbreidingen aan het 

lokaal. 

Op vrijdag 8 oktober trappen we het weekend écht af met een Afterwork. Een oud concept 

dat we terug bovenhalen om KSA 95 met alle sympathisanten te kunnen vieren. Een 

combinatie van sfeer, muziek en gezelligheid samen met een lekkere cocktail wordt het 

recept van een topavond! 

Zaterdag 9 oktober beginnen we al vroeg met ons welgekende eetmaal. U kan genieten van 

onze overheerlijke ribbekes of hamburgermenu.  

Natuurlijk kan ook de kindernamiddag niet vergeten worden. Met behulp van een 

knotsgekke speelstraat organiseren we een superfijne namiddag voor de kids. Zeker de 

moeite dus!  

Daarnaast is er in de namiddag ook een biertasting. Hier zal u kunnen proeven van een hele 

selectie aan biertjes van lokale brouwers en natuurlijk ook onze zelfgebrouwen Mastworp.  

In de avond zal u weer kunnen genieten van het lekkere eetmaal en als afsluiter van deze 

zalige dag krijgen we bezoek van een lokale coverbandband, G Moonskin. Zij zullen de tent 

vullen met een fijne muzikale sfeer en vooral veel ambiance! 

De laatste dag, zondag 10 oktober, voorzien we een wandeling voor iedereen langs de 

meest idyllische plekken in Zwijndrecht en omstreken. Deze wandeling bleek vorig weekend 

een écht succes en we hopen dat jullie hier ook dit maal weer zoveel van zullen genieten. 

Met dit programma hopen we van dit weekend een onvergetelijk feestweekend te maken. 
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Babysitdienst vernieuwers 
 
Beste ouders  

U kent het eeuwenoude probleem wel. Op vrijdag 8 oktober wilt u alle stress even vergeten 

en een onvergetelijke avond beleven op de enige echte KSA Afterwork! Maar u vergat even 

dat er nog enkele kleine engeltjes in uw huis rondlopen… Hoe kan u nu de avond van uw 

leven gaan beleven, zonder hen alleen achter te laten? 

Gelukkig zijn de vernieuwers van KSA Zwijndrecht er met een oplossing! Zij bieden u een 

professionele babysitdienst aan op deze speciale avond! 13 enthousiaste vernieuwers en 3 

nog enthousiastere vernieuwerleiders zullen op vrijdag 8 oktober klaarstaan om te komen 

babysitten, terwijl u uzelf volledig kan laten gaan op de KSA Afterwork!  

Bent u geïnteresseerd in deze fantastische oplossing? Stuur dan een mailtje naar 

vernieuwers@ksazwijndrecht.be met alle nodige info. Wij bezorgen u zo snel mogelijk een 

antwoord! Graag kennen wij de uren, het adres en een beetje info over die kleine engeltjes 

bij u thuis. Deze oplossing zal u €5/uur kosten, contant te betalen of via overschrijving. Alle 

verdere info bezorgen we jullie via mail. En misschien zal u in de toekomst nog verder op 

deze babysitdienst kunnen rekenen! 

Let op, we hebben slechts 16 plaatsen dus op is op!  

Hopelijk staan jullie hier even warm voor als wijzelf, tot binnenkort! 

Groetjes, 

 

De vernieuwers & vernieuwerleiding

mailto:vernieuwers@ksazwijndrecht.be
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Oudercomité  

 

Het oudercomité zoekt ouders die … 

 

- Graag een steentje willen bijdragen aan het 

KSA-leven 

- Altijd al een keer hebben willen helpen op 

de KSA Feesten 

- Graag op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen KSA 

- Zich wel een vijftal avonden op een jaar kunnen vrijmaken voor een vergadering 

- Het leuk vinden andere KSA-ouders (beter) te leren kennen 

- Wel mee het jaarlijkse oudercafé willen organiseren 

- … of de LOL-dag 

Als enkele van deze bovenstaande zinnen van toepassing zijn: gewoon komen meedoen met het 

oudercomité! Laat iets weten via oudercomite@ksazwijndrecht.be of kom naar de eerste 

vergadering van dit werkjaar. Deze staat gepland op dinsdag 28 

september, om 20u aan het KSA-lokaal. Spreek gerust af met anderen om 

samen te komen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! 

 

Save the date! 

- Dinsdag 28 september 2021: eerste vergadering oudercomité, 

20u @KSA-lokaal 

- Zaterdag 20 november 2021: LOL-dag (Leiding-Ouders-Leden) & 

oudercafé 

 
 
 

mailto:oudercomite@ksazwijndrecht.be
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Uniformen 
 
Wij zijn trots om KSA’er te zijn en onze kleurrijke hemden laten wij 

dan ook graag aan de buitenwereld zien. De praktische kant is 

natuurlijk ook dat wanneer we op stap zijn, we onze leden en 

leiding gemakkelijk kunnen onderscheiden van anderen. Elk KSA-

lid moet daarom ook herkend worden aan zijn uniform. Een KSA-

uniform bestaat uit een koningsblauw hemd en oranje das, 

gedragen rond de nek of de linkerschouder door de leden, rechterschouder door de leiding. Op 

warme dagen ben je ook welkom in een KSA-T-shirt met natuurlijk de oranje das; onze leiding draagt 

echter een blauw-oranje versie, dit ook om gemakkelijker herkend te worden. Voor de minder 

warme dagen zijn er ook KSA-truien te verkrijgen, deze maken geen deel uit van het verplichte 

uniform en zijn pas vanaf de jongknapen ter beschikking.  

 

De verdere lay-out van je hemd, laten we over aan jouw inspiratie. Niets is namelijk leuker dan je 

eigen unieke KSA-hemd te dragen tijdens de KSA-vergaderingen. Je kan je hemd verder 

personaliseren door het gebruik van labeltjes; er zijn verschillende labels met elk hun eigen betekenis 

te verkrijgen, waaronder de belangrijkste het jaarthemalabel dat je na de start van het nieuwe 

werkjaar van je leiding ontvangt. Vanaf de jonghernieuwers maakt ook een fluitkoord deel uit van 

het uniform. Deze zijn beschikbaar in 3 kleuren : blauw (jonghernieuwers), rood (leiding), oranje 

(bondsleider).  

 

OPGELET! De verkoop van de uniformen verloopt dit jaar iets anders. We willen de toestroom van 

ouders voor en na KSA aan de lokalen wat beperken/vermijden en werken daarom vanaf nu enkel 

nog via online verkoop. Op onze site kan u onze webshop terugvinden. U hoeft alleen maar op 

“webshop” te klikken, in het blauwe lint. Daar vindt u al onze artikelen terug en kan u alles online 

bestellen en betalen. Het pakketje zal klaargemaakt worden en meegegeven worden met uw 

zoon/dochter na de vergadering. Indien u niet zeker bent van de maat van het hemd dat uw kind 

nodig heeft, mag u ons altijd een mailtje sturen zodat we een pasmoment kunnen organiseren. 

Indien u toch nog vragen heeft over het nieuwe systeem of uniformen, kan u altijd een mail sturen 

naar uniformen@ksazwijndrecht.be 
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Voorstelling van de banleiding  

 

Tijgerkes 
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Jongleeuwkes Oranje  

 

Allerliefste Jongleeuwkes Oranje  

Een nieuw KSA-jaar betekent ook een 

nieuwe leidingploeg! Jullie zijn dit jaar 

geen kleine Tijgerkes meer, maar 

worden stoere Jongeleeuwkes Oranje. Bij een nieuw jaar, hoort ook nieuwe leiding! 

Dit jaar ontdekken jullie de wereld van Alice In Wonderland, samen met al jullie fantastische 

vrienden en leiding. Om te weten te komen wie jullie leiding is, kunnen jullie het raadsel hieronder 

oplossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens  Diete Amanda  Jochen Lieven  
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Jongleeuwkes Blauw  

Dag stoere Jongleeuwkes Blauw 

Zijn jullie klaar voor nog een spannend KSA-jaar? Wij wel hoor en we zijn super benieuwd om jullie te 
zien en te ontmoeten, maar jullie zullen zich wel al afvragen wie wij zijn. Misschien geeft het aantal 
doolhofjes hieronder al prijs met hoeveel we zijn, maar wie we exact zijn gaat natuurlijk niet zo 
simpel op te lossen zijn. Als je de doolhofjes goed volgt, kom je zo bij onze foto. Wij zullen vanaf 18 
september elke zaterdag klaarstaan om mega super coole toffe namiddagen voor jullie te 
organiseren. Tot Dan! XOXO Jullie leiding 
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Leeuwkes Oranje 

Hey Leeuwkes Oranje 

 

Wij zijn jullie super toffe leiding van dit jaar!! Jullie willen vast wel weten wie wij zijn, probeer onze 

baby gezichtjes maar eens te koppelen aan drie personen op de groepsfoto. Nu zullen jullie denken 

3? Maar er zijn toch 4 babygezichtjes? Een van deze 4 heeft aan jullie al eens leiding gegeven!  

Denk maar eens goed na en wij hopen jullie allemaal te zien op de startdag! 

Kusjes  

Jullie leiding xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

Leeuwkes Blauw 

 

 

De Olympische Spelen starten binnenkort!  

Jullie hebben 1 Taak, de eer van KSA verdedigen. Hiervoor zullen jullie moeten strijden tegen mensen 

van voorbij de Saraha, de woestijn in Afrika.  

Wees hiervoor een Pietje precies en wees niet blij met een bericht:  

"Jo, zo fijn dat je mee wil doen. Maar je hoeft niet meer te komen." 

 We verwachten jullie allemaal op de startvergadering. Trek zeker jullie Stan Smiths aan, zodat we 

wereldrecords verbreken.  

Het zal een bikkelharde strijd worden, maar wij als leiding geloven in jullie!!! 

 

 

 

 

Wie zijn wij? Misschien staan er wel hints in het bovenstaande tekstje! 
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Jongknapen Oranje 

Hey allerliefste Jongknapen Oranje, 

Jullie weten misschien niet wie wij zijn, maar wij weten wel wie jullie zijn!  
Omdat wij zo leuk zijn krijgen jullie ook een kans om te ontdekken welke gezichten er achter dit 
tekstje schuilen.  

We gaan terug in de tijd, toen wij nog kleine kleine kindjes waren. 

Herkennen jullie ons? 
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Jongknapen Blauw 

Dag lieve, lieve Jongknapen Blauw!  

Wij zijn dit jaar met vijf jullie leiding en kijken er heel erg naar uit om er een super leuk jaar van te 

maken! Een kleine tip: we zijn met drie jongens en twee meisjes… Maar meer verklappen we niet! 

Het is aan jullie om uit te zoeken wie we zijn, aan de hand van onderstaande tekst, waarin onze 

namen verborgen staan…  

(Tip: het zou kunnen dat er spaties tussenin de letters staan die onze namen vormen!) 

 

Vanaf het nieuwe KSA jaar eindelijk terug begint zullen we iedere zaterdag abracadabra met onze 

toverstok doen, zodat er weer een tof spel voor jullie klaar staat! We zitten boordevol ideeën, dus 

het belooft leuk te worden! Op de startdag zullen jullie dan ook te weten komen wie we echt zijn… 

 

Maar dan nu het laatste nieuws vanuit Zwijndrecht… 

Afgelopen week heeft er in Zwijndrecht een gruwelijke moord plaatsgevonden! Op de boerderij van 

boer Paul en zijn vrouw Jacqueline. 

Interviewer: ‘We vinden het zeer erg wat er gebeurd is, we leven met u en uw familie mee.’ 

Jacqueline: ‘Dankuwel, het wordt niet gemakkelijk, maar gelukkig heb ik mijn kinderen nog die mij er 

door zullen helpen. Het is onwaarschijnlijk vorige week was ik nog op reis in Myanmar thee aan het 

drinken met Paul aan men zijde.’ 

Interviewer: ‘Als het niet te moeilijk ligt, zou u ons dan meer kunnen vertellen van wat u deze nacht 

allemaal heeft meegemaakt?’ 

Jacqueline: ‘Ja rond half vijf hoorde ik de dieren rare geluiden maken en ik wist dat Paul een half uur 

ervoor gaan kijken was naar een koe die ging bevallen. Aan de dieren, ik heb Betsy de big en Samson 

onze hond nog nooit zo veel lawaai horen maken, leek er iets abnormaal gebeurd te zijn. Dus ging ik 

eens kijken. Toen ik juist de deur van het huis uit was op weg naar de stal, zag ik een schim over de 

akker naast ons weglopen. Op dat moment besefte ik dat er echt iets aan de hand was en ging ik een 

deegrol uit de keuken halen om me te beschermen. Waarna ik terug naar de stal ging en rond me 

keek maar Paul niet direct zag. Wel zag ik Samson die aan de ladder naar de hooizolder stond en zeer 

luid aan het blaffen was. Daaruit leidde ik af dat Paul wel op de hooizolder moest zijn. Toen ik de 

ladder zo snel mogelijk op klom, zag ik ineens Paul in een hooiberg liggen met een riek dwars door 

zijn borst heen. Ineens werd het zwart voor mijn ogen. De eerste moment dat ik me terug herinner is 

dat Samson mij likjes aan het geven is en ik wakker word op de grond in de stal. Ik dacht terug aan 

wat ik net gezien had en bel meteen de politie.  

Interviewer: ‘Wat een ongelofelijk verhaal, bedankt om dit met ons te delen.’ 

*interviewer richt zich naar de camera* 

Interviewer: ‘Ondertussen zoeken we nog steeds naar de dader, indien u iets in de nacht van 15 op 

16 augustus heeft gezien, gelieve de politie van Zwijndrecht dan te contacteren!’ 
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Knapen 

 

Hallo kleine knaapjes!  

Als jullie willen weten wie jullie leiding is van dit jaar, zullen jullie hier hard voor moeten werken! 
Hieronder staat een QR-code, deze zal jullie op een speciale plek brengen. Eens jullie dit hebben 
volbracht, zal het (misschien) duidelijker worden. 

Doe jullie best en hopelijk tot snel!  

Groetjes,  

Jullie te gekke leiding 
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Jonghernieuwers 

 

Beste (nu nog domme) Jonghernieuwer 
 
De leiding is er van overtuigd dat jullie niet slim genoeg zijn om onze raadsels op te lossen en zo te 
weten te komen wie wij zijn. Daarom dagen wij jullie uit. Vind hieronder de naam van ons Instagram 
account, als je dit vindt heb je misschien wel een (kleine) kans om te weten te komen wie wij zijn. 
 
Succes x 
  
HannahStanAurelieJarlDriesLanderJonasYentlKaatSenneJulieDiedeDieterDanielQuintenLaurenJasperF
ranCamilleLukaLottePieterSeppeJonahSebastianEmilyNathanMarieMarieJoppeSaarIneNielsLoreJacob
ienBiekeRihannaJenteElienFerreArwenJeroenBoJolienLisaMaxRintse 
  
  
70 245 9 58 110 93 1 G 27 18 34 14 92 93 
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Vernieuwers 

Opdracht 1: kruiswoordraadsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 2: 

doolhof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Opdracht 3: woordzoeker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 4: rebus 

 

 

 

 

 

 

  

Opdracht 5: Babytijd 
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De fortuin begunstigde in de jaren 1926 den stoutmoedige. De roepstem van den E.H. Hoghe ontstak 
de zucht naar ’n Vlaamsche studentenvereniging in vele studentenharten. Geestdrift kwam in hun 
hart en met vuur togen ze naar ’t Gildenhuis. in deze plechtige en bevlogen bewoordingen schetste 
verslaggever Gaston Verbraeken de stichting van het Studentengild Vlaamse Kerels van Zwijndrecht. 

Precies 95 jaar geleden, in de zomervakantie van 1926 werden de Vlaamse Kerels dus gesticht. 
Dergelijke studentengildes, katholiek en vlaamsvoelend, bestonden in het ganse Vlaamse land, en 
werkten in de geest van Albrecht Rodenbach en andere romantische Vlaamse 
studentenvoormannen. De vereniging zou zich spoedig aansluiten bij het AKVS en in de loop van 
de jaren ’30 bij de nieuw opgerichte koepel KSA. 1926 is dus het geboortejaar van onze KSA. 
Uiteraard zou de werking in de loop der jaren, meermaals, veranderen, transformeren, zich op 
andere panden begeven, om uit te groeien tot de KSA die we nu kennen. 

Maar dit betekent dus dat we dit werkjaar 2021-2022 de 95-jarige KSA in de bloemetjes kunnen 
zetten. KSA heeft al een uitgebreid programma uitgewerkt, maar uiteraard is ook de ZOK? als oud- 
KSA-beweging van de groep hierbij betrokken. In maart 2022 organiseren KSA & ZOK een speciaal 
plechtig feest om deze verjaardag uitgebreid te vieren, terug te blikken op het rijke verleden en 
vooruit te zien naar een hopelijk nog zeer bloeiende toekomst. Maar het bkijft niet bin dit ene feest, 
want KSA zorgt voor een gevulde kalender met nog twee feestweekends, waarop alle oud- KSA’ers 
en ook oud-VKSJ’sters hopelijk aanwezig kunnen zijn, niet in het minst om te proeven van het 
speciaal gebrouwde KSA-biertje, de Mastworp. 

Ondertussen kon u ook elders in dit nummer lezen dat KSA na vijf jaar opnieuw met bouwplannen 
zit, nu voor de uitbreiding van de huidige lokalen, om de groeiende werking te kunnen opvangen; 
Dit is het werk van Vlaamse Kerels vzw waarin KSA & ZOK samen actief zijn. 
U merkt het: grootste plannen voor 2021-2022 en we hopen dat COVID-19 of -20, -21, … ditmaal 
geen roet in het eten zullen gooien. 
Een aantal geëngageerde oud-KSA’ers heeft ook al samen gezeten om enkele activiteiten voor de 
ZOK uit te werken; Want we zijn er niet enkel om de KSA-bond te ondersteunen in raad en daad, 
maar ook en vooral om contact tussen de oud-KSA’ers te stimuleren en organiseren. De laatste jaren 
hebben we al een flink deel oud-KSA’ers kunnen aanspreken op verschillende activiteiten. Het blijft 
een uitdaging een zo diverse groep van verschillende leeftijden en met verschillende interesses aan 
te spreken. In ieder geval staan wij ook open voor suggesties en willen we - voor zover het mogelijk 
is - ook initiatieven van verschillende generaties ondersteunen. 

Omdat we nog wat voorzichtig zijn gebleven in onze planning, hebben we niet meteen een algemeen 
ZOK-weekend gepland. We willen ook nog zoeken naar een goede nieuwe formule om alle 
gegadigden te kunnen bedienen. 

 
We hopen in ieder geval veel oudgedienden terug te zien in dit feestjaar 95! 
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ZOK 2021-2022 

DOE MEE! SLUIT AAN! 
 

We maken graag alle Zwindrechtse oud-KSA’ers én VKSJ’sters warm om lid te worden: lidmaatschap 
bedraagt € 18. Partners van oud-KSA’ers die zelf geen KSA- of VKSJ-verleden hebben, kunnen zich 
inschrijven aan € 13 om verzekerd te zijn tijdens de activiteiten. 

 
We hopen dat de vaste bezoekers van onze activiteiten zich zeker inschrijven voor volgend werkjaar. 
Verzekering voor deelnemers en zeker medewerkers is bovendien wettelijk verplicht. 
Inschrijven kan door € 18 te storten op rek. BE06 1030 6195 9022 van Zwindrechtse Oud-KSA met 
vermelding ‘Lidgeld 2021-2022’. 

 
Partners door €13 te storten op dezelfde rekening met de vermelding “Lidgeld partner”. 

 
 

Niet ingeschreven oud-KSA’ers en -VKSJ’sters kunnen uiteraard ook deelnemen aan activiteiten, 
maar bij bepaalde activiteiten kan een toeslag gevraagd worden. 

 
ZOK werkt ook mee aan de Sjelter, de koepel van oud-ledenverenigingen van KSA Nationaal. 

 
 

Contactpersonen zijn: 

Hans Van Nespen (voorzitter) 
Ward Rombaut (secretaris) 
Stefan Janssens (penningmeester) 

Alle vragen en suggesties: zok@ksazwijndrecht.be 

mailto:zok@ksazwijndrecht.be
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PLANNING 2021-2022 

 
22/8 Fietstocht + brouwerijbezoek ’t Paenhuys (Nieuwkerken-Waas) 

26/8 Petanque à la Zoc 

4/9 Petanquetornooi & Smeer 

16/9 Petanque à la Zoc 

7-10/10 Eerste feestweekend KSA 

7/10 Voorstelling bouw 

8/10 ZOK-café 

14/10 Petanque à la Zoc 

6/11 Pionieren met de ZOK (nm en/of avond) 

4 of 11/12 ZOK-quiz 

6/2 Stadsbezoek Breda / Leuven 

24/3 Petanque à la Zoc 

22-24/4 Feestweekend 

19/5 Petanque à la Zoc 

11/6 Fietstochtje Bierfestival Velle 

16/6 Petanque à la Zoc 

16-17/7 Fietsen naar Kamp 

17/7 Bezoekdag Kamp 
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ZOK-SMEER: zaterdag 18 september 2021 

Op zaterdag 18 september, openen we dit feestjaar pas echt met onze smeer of teerfeest, in 

combinatie met een petanque-tornooi. Dit feest is uitgegroeid tot een generatie-overstijgende  
activiteit. We hopen dat jullie allen dit jaar ook weer in groten getale aanwezig zullen zijn. 

 
Programma van de (namid)dag: 

Om 14u. is het verzamelen geblazen aan de KSA-lokalen. Na een aperitiefje, praktische regelingen 

ploegverdeling etc. starten we om 14u30 met het petanquetornooi; om 17u30 is de prijsuitreiking. 
Aansluitend (rond 18u. dus) start de smeer: hiervoor zullen we opnieuw een beroep doen op 

onze huisbeenhouwer. Enkel desserts doen we zelf, dus wie iets van plan is voor dessert, laat dat 

graag  weten! 

 
Uiteraard kan je aan het hele programma deelnemen, maar je kan ook op een ander moment 

mee aanschuiven. We voorzien vier formules: 

€ 20 voor alles d.w.z. petanque, eten en drinken; 

€ 10 voor petanque en drinken; 

€ 9,5 voor drinken alleen; 

€ 9,25 voor alleen drinken. 

 
Inschrijven: 

mail naar zok@ksazwijndrecht.be én het verschuldigde bedrag overschrijven voor 10 september 

2021 naar rek. BE06 1030 6195 9022 van Zwindrechtse Oud-KSA. 

 
Wie wil meehelpen (opzetten, afbreken, opkuisen, tafel schikken, afwas, dessert, … ), laat het     

graag ook weten

mailto:zok@ksazwijndrecht.be
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Eerste ZOK-activiteit: fietstocht - ’t Paenhuys 

 
Het nieuwe ZOK-werkjaar werd op zondag 22 augustus in gang getrapt. Een bescheiden 
fietstochtje bracht enkele moedige oud-KSA’ers, die de weerelementen durfden trotseren, 
naar Brouwerij ’t Paenhuys in Nieuwkerken-Waas.  

Dankzij het Ambachtelijk Weekend Waasland & Zeeuws-Vlaanderen kregen we een 
rondleiding in de brouwerij en konden we achteraf een aantal brouwsels, ook enkele 
geslaagde experimenten die  normaal niet verkrijgbaar zijn, degusteren. 

’t Paenhuys is een ambachtelijke brouwerij in Nieuwkerken-Waas, niet ver van het station. 
Het brouwen wordt er met ambacht, met vakkennis en met liefde aangepakt. Voor het 
feestbier voor het 95ste jubileumjaar van onze KSA kwamen ook onze KSA’ers hier 
terecht.   Samen met de brouwers hanteren zij de schuimspaan en kijken ze mee toe op het 
brouwproces! 
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34 
 

Leidingskader  

 

Tijgerkes 

Jasmine Verschueren 

Thomas Vanderveken 

Rebecca Senft 

 

 

Jongleeuwkes Oranje 

Jens D’ hert 

Lieven Verreth 

Diete Verstraete 

Amanda Chabernal 

Jochen Verstraete 

 

Jongleeuwkes Blauw 

Anouk Lybeert 

Ryaan Van de Velde 

Ruben Schadron 

Zoë Perrewé 

Andreas Van Ranst 

 

 

 

 

 

 

Leeuwkes Oranje  

Daan De Decker 

Robin Verstraete 

Lisa De Roeck 

Sam Jacob 

 

Leeuwkes Blauw 

Stan Leemans 

Pieter Rosiers 

Kaat De Schepper 

Sarah Verstraete 

Jozefien Nietvelt 

 

 

Jongknapen Oranje 

??? 

 

 

Jongknapen Blauw 

??? 

 

 

 

Knapen 

??? 

 

 

 

Jonghernieuwers 

??? 

 

 

 

Vernieuwers 

??? 

 

 

Hernieuwers 

??? 
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Functieverdeling   

Bondsleider 
Ward Leysens 

Bondssecretaris 
Lotte Dutré 

 

Penningmeester 
Bram Rosiers 

Anton Dumez 

Robbe Colman 

 

Materiaalmeester 
Anke D’Olislager 

Seth Jorissen 

Floris Verstraete 

Pieter De Gendt 

Ruben Schadron  

Riek De Decker 

 

Bondspraeses 
Riek Van der Weken 

 

EHBO-verantwoordelijke 
Jozefien Nietvelt 

Marthe Van Dosselaer 

Mathias Hendrickx 

 

K-Verantwoordelijken 
Pauline Smet  
Jente Vandeputte

Subsidies en verzekeringen 

Amanda Chabernal 

Robbe Florus 

 

Ledenadministratie  
Lien Seeldrayers 

Andreas Van Ranst 

 

Uniformverantwoordelijke 
Zoë Perrewé 

Stan Leemans 

 

Creaverantwoordelijke 
Diete Verstraete 

Robin Verstraete 

Kaat De Schepper 

 

Archief 
Kristof Vanhooydonck 

Jason Beaumont 

Ben De Meyer 

Tjen De Nys 

Ruben Perrewé 

 

Communicatie 
Jente Vandeputte 

Ruben Perrewé 

Antoon Van Lommel 

Sarah Verstraete 
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WG Vriendjesdagen 
Diete Verstraete 

Sarah Verstraete 

Ryaan Van de Velde 

Jens D’hert 

Stan Leemans 

Pieter De Gendt 

 

WG BAM/Brave 
Anton Dumez  

Antoon van Lommel 

Floor Peeters 

Senne Lefever 

Pieter De Gendt 

Daan De Decker 

Zoë Perrewé 

Mathias Hendrickx 

 

WG Openluchtleven 
Jason Beaumont 

Odiel Hooybergs 

Simon Schadron 

Wouter Delhasse 

Pieter Van der Veken 

 

Gewestraad 

Pieter Rosiers 

Lotte Peeters 

Lien Seeldrayers 

 

Oudercomité 

Ben De Meyer 

Jasmine Verschueren 

Robbe Leysens 

 

 

 

Jeugdraad 
Robbe Colman 

Sven Schadron 

Jaron Soons 

Floris Verstraete 

 

WG Feestweekend 
Anouk Lybeert 

Bram Rosiers 

Jente Vandeputte 

Jeroen Verbraeken 

Jozefien Nietvelt 

Lotte Peeters 

Marthe Van Dosselaer 

Odiel Hooybergs 

Pauline Smet 

Ward Leysens 

Pieter Rosiers 

Robbe Leysens 

Seth Jorissen 

Siel Jorissen 

Wauter Delhasse 

Daan De Decker 

Jaron Soons 

Jochen Verstraete 

Stan Leemans 

 

WG Lokaal 
Rebecca Senft 

Tom Colman 

Lieven Verreth 

Anouk Lybeert 

 

WG Verhuur 
Jozefien Nietvelt 

Siel Jorissen 

Lotte Peeters 
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Maandprogramma’s 

 

Tijgerkes (3e kleuterklas) 

18/09: Hallo daar! Jou ken ik nog niet? Oei, en jij kent ons ook nog niet! Laten we elkaar vandaag wat 
beter leren kennen!  

25/09: Komt dat zien! Vandaag komt er een mega cool circus naar KSA! Neem zeker al jullie vriendjes 

mee, zodat we er een groot feest van kunnen maken! 

02/10: Wordt KSA 1 jaar? 2 jaar? Misschien wel 3? Nee hoor! KSA wordt wel 95 jaar! Dat verdient een 
groot feest! We starten vandaag onze voorbereidingen voor het gekste feest ooit dat zal plaatsvinden 
aan het einde van het jaar. Kom jij ons helpen? 

09/10: Deze zaterdag is het jammer genoeg geen gewone KSA vergadering… Maar, niet getreurd! Het 
is een groot feestweekend voor KSA’s 95ste verjaardag! Een goede oefening dus voor ons feest aan het 
einde van het jaar. Wij nodigen jullie uit om ’s middags te komen spelen op onze speelstraat en ‘s 
avonds een leuke film te komen kijken! Meer info volgt. 

16/10: Alle boeven zijn ontsnapt uit de gevangenis! Helpen jullie leider Thomas om ze weer te vangen? 
Of zijn jullie stiekem zelf de boefjes??? Kom gerust verkleed! 

22/10: VRIJDAG: Het is de belangrijkste dag van het jaar: De dag van de jeugdbeweging!!! Doe vandaag 
je hemd aan om naar school te gaan en laat iedereen duidelijk zie wie de beste jeugdbeweging is! 

23/10: Wij zijn België een beetje beu, met dat slechte weer altijd… Hebben jullie zin om mee met ons 
op wereldreis te gaan??? 

30/10: Vandaag houden we een heus Halloween verkleed feest! Zijn jullie klaar om te griezelen? 

 

Jongleeuwkes Oranje (1e leerjaar) 

18/09: Vandaag is het eindelijk terug KSA: JOEPIE! Omdat er veel nieuwe gezichten zullen zijn dit jaar, 
leren we elkaar een beetje beter kennen. 

25/09: Komt dat zien! Vandaag komt er een mega cool circus naar KSA! Neem zeker al jullie vriendjes 
mee, zodat we er een groot feest van kunnen maken! 

02/10: Vandaag krijgen we voor het eerst bezoek van Alice. Ze neemt ons mee op haar avontuur in 
het grote Wonderland, waar er ons nog veel verrassingen te wachten staan. Komen jullie met ons 
mee? 

09/10: Vandaag is het geen vergadering, want vandaag wordt KSA 95 jaar! Dit weekend kunnen jullie 
genieten van allerlei toffe activiteiten: lekker eten, een toffe kindernamiddag en nog veel meer! 
Neem zeker eens een kijkje op onze website! 

16/10: Diep in de zee. Diep in de zee. Al die sardientjes zijn ook mijn vriendjes jippie jaa jee… 
Vandaag nemen we jullie mee naar de onderwaterwereld! 
 
22/10: VRIJDAG: Het is de belangrijkste dag van het jaar: De dag van de jeugdbeweging!!! Doe vandaag 
je hemd aan om naar school te gaan en laat iedereen duidelijk zie wie de beste jeugdbeweging is! 
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23/10: Wat is 100+100? Hoeveel poten heeft een spin? Vandaag testen we wie het slimste 

Jongleeuwke Oranje is! 

30/10: Enge heksen, puntige skeletten en groene zombies: vandaag vieren we de griezeligste dag van 

het jaar! Jullie mogen jullie allemaal heel griezelig verkleden! 

 

Jongleeuwkes Blauw (2e leerjaar) 

18/09: We gaan het jaar feestelijk inzetten want vandaag is het de feestdag van de vrienden en 
vriendinnen. Na het lang thuiszitten mogen jullie allemaal terugkomen naar de tofste jeugdbeweging 
van Zwijndrecht en Burcht. Eindelijk jullie vriendjes terugzien en spannend uitkijken wie de nieuwe 
coole leiding gaat zijn 

25/09: Komt dat zien! Vandaag komt er een mega cool circus naar KSA! Neem zeker al jullie vriendjes 

mee, zodat we er een groot feest van kunnen maken! 

02/10: Met twee is het altijd beter dan alleen. Vandaag gaan we jullie een vriendje zoeken waar jullie 
alles mee moeten delen.  

09/10: Spijtig genoeg is het geen KSA vandaag, maar je bent van harte welkom want we vieren 95 jaar 
KSA! Jullie kunnen hier lekker komen eten en drinken. Voor de kindjes is er de super coole 
kindernamiddag. Hopelijk zien we jullie daar! 

16/10: Vandaag gaan we eens testen hoeveel woorden jullie kennen. Dus ga maar snel een 

woordenboek kopen zodat je alle woorden kent. 

22/10: VRIJDAG: Het is de belangrijkste dag van het jaar: De dag van de jeugdbeweging!!! Doe vandaag 
je hemd aan om naar school te gaan en laat iedereen duidelijk zie wie de beste jeugdbeweging is! 

23/10: De blaadjes van de bomen veranderen van kleur, de dagen worden korter en de kabouters hun 
paddenstoelen komen weer tevoorschijn. Het is herfst! Maak jullie maar klaar om te knutselen in de 
gekste herfst thema's! 

30/10: Vandaag vieren we de dag van de vampieren, spookjes en pompoenen. Trek allemaal jullie 
engste kleren aan, zodat we samen kunnen griezelen.  

 

Leeuwkes Oranje (3e leerjaar) 

18/09: Joepie! KSA begint terug. Tijd om eens te kijken naar die nieuwe leiding van jullie. Kunnen die 
wel spelletjes spelen? Zijn die jullie wel waard? Kom kijken en oordeel zelf! Breng zeker ook vriendjes 
mee. Want hoe meer kinders, hoe meer plezier! 

25/09:  Komt dat zien! Vandaag komt er een mega cool circus naar KSA! Neem zeker al jullie vriendjes 

mee, zodat we er een groot feest van kunnen maken! 

02/10:  Gegroet lieve atleten! bereid jullie voor op een sportieve dag en vergeet zeker niet om jullie 
benen goed in te wrijven, want wij gaan vandaag testen wie het in zich heeft om de toekomstige Nafi 
Thiam of Wout Van Aert te worden. Wie weet winnen jullie vandaag wel een olympische medaille??? 
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09/10: Dit weekend vieren we feest! Er is namelijk iemand heel belangrijk jarig, KSA zelf! KSA wordt 95 
jaar en dus is het hele weekend feest. Houd je oren & ogen open voor alle leuke dingen die gepland 
staan zoals de kindernamiddag op zaterdag of de wandeling op zondag (kijk goed naar de aangepaste 
uren!) 

16/10: Dag, kleine smurfjes! Vandaag gaan we terug naar jullie dorpje in het smurfenbos! Maar er is 
een probleem, Gargamel heeft al jullie huisjes gestolen!!! 

22/10: Deze dag is niet zomaar een dag, het is de dag van de jeugdbeweging. Onze dag dus! Doe zeker 
je hemd aan naar school en als je aan de kerk passeert, kan je daar een lekker ontbijt & nog iets extra 
krijgen. 

22/10: VRIJDAG: Het is de belangrijkste dag van het jaar: De dag van de jeugdbeweging!!! Doe vandaag 
je hemd aan om naar school te gaan en laat iedereen duidelijk zie wie de beste jeugdbeweging is! 

23/10: Wist je dat alle blauwe dingen vies zijn? En stom zijn? En vaak ook stinken? Zoals water, bah. 
Of blauwe bessen, ieuw.  Oranje is beter dan blauw op elk vlak, vreemd dat we dat nog moeten 
bewijzen.  Doe gerust oranje kleren aan om te bewijzen dat we mooier zijn. 

30/10: Gotta catch ‘em al! Vandaag gaan we erachter komen wie de beste Pokémon trainer is. Denken 
jullie dat jullie de beste zijn? Dat zullen we vandaag te weten komen… 

 

Leeuwkes Blauw (4e leerjaar) 

18/09: Zijn jullie al uitgerust van Klein Kamp? Pieter duidelijk nog niet, die is nog aan het slapen! Komen 
jullie hem wakker maken? 

25/09:  Komt dat zien! Vandaag komt er een mega cool circus naar KSA! Neem zeker al jullie vriendjes 
mee, zodat we er een groot feest van kunnen maken! 

02/10: Amerika en Rusland hebben weeral oorlog! Zelf kunnen ze niet tot een wapenstilstand 

komen, dus zij vroegen allebei onze hulp. Vandaag gaan wij deze oorlog voor eens en voor altijd 

uitvechten!  

09/10: Vandaag is het geen vergadering!!!! KSA wordt 95 jaar!!! Zien we jullie allemaal deze namiddag 
in onze speelstraat, of komen jullie een feestje bouwen in de tent!? 

16/10: Maak jullie klaar voor de Olympische spelen! Doe allemaal jullie sportschoentjes aan en 

bereid jullie voor op een echte strijd!  

https://www.youtube.com/watch?v=MCqUESCoB1w  

22/10: VRIJDAG: Het is de belangrijkste dag van het jaar: De dag van de jeugdbeweging!!! Doe vandaag 
je hemd aan om naar school te gaan en laat iedereen duidelijk zie wie de beste jeugdbeweging is! 

23/10: Lang, lang geleden leefden alle leeuwkes in vrede samen. Maar alles veranderde toen de leiding 
aanviel. Enkel de bondsleider, meester van alle bannen, kon hen stoppen. Maar toen de leeuwkes hem 
het meest nodig hadden, verdween hij… 

30/10: Bibberen, daveren, beven, sudderen, huiveren, rillen, trillen. Wie niet verkleed komt: drillen. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MCqUESCoB1w
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Jongknapen Oranje (5e leerjaar) 

18/09: Dag Jongknaapjes! Goed nieuws, jullie zaterdagen worden 10x leuker, want KSA is terug 
begonnen! Wij willen jullie in ons team, dus kom zeker af!  

25/09: Komt dat zien! Vandaag komt er een mega cool circus naar KSA! Neem zeker al jullie vriendjes 
mee, zodat we er een groot feest van kunnen maken! 

02/10: Haal de speurneus in jullie maar al naar boven, vandaag ontrafelen we tal van raadsels! 

09/10: Joepieeee KSA wordt 95 jaar! Het is dus jammer genoeg geen KSA maar om ons jubileum te 
vieren is er dit weekend wel vanalles te doen op KSA. Kom dus zeker eens af om mee te doen aan 
een van de knotsgekke activiteiten die gepland staan!  

16/10: Oh neeee Dora is gevangen genomen door Zwieber de vos. Diego heeft jullie hulp allemaal 
nodig om Dora te zoeken en Zwieber te verslaan!!!! 

22/10: VRIJDAG: Het is de belangrijkste dag van het jaar: De dag van de jeugdbeweging!!! Doe vandaag 
je hemd aan om naar school te gaan en laat iedereen duidelijk zie wie de beste jeugdbeweging is! 

23/10: Oranje vs Blauw: Wat is blauw en lijkt op een kakkerlak? De andere Jongknapen. En wat moet 
je doen met kakkerlakken? KAPOTMAKEN!!! 

30/10: Toon jullie van jullie sportiefste kant en bewijs voor eens en voor altijd dat jullie geen tamme 
slakken zijn! Tip: Verkleden in thema kan je grote voordelen opleveren! 

 

Jongknapen Blauw (6e leerjaar) 

18/09: Kon jij ontcijferen wie wij zijn? Kom snel kijken!   

25/09:  Komt dat zien! Vandaag komt er een mega cool circus naar KSA! Neem zeker al jullie vriendjes 
mee, zodat we er een groot feest van kunnen maken! 

02/10: !tsimrev si eisdnob eznO !pleH 

09/10: Dit weekend is jullie leiding druk bezig met het vieren van 95 jaar KSA. Kom zeker eens langs 
om ribbekes te eten, spelletjes te spelen op de kindernamiddag (psst, ik heb gehoord dat er een 
speelstraat komt!)  

16/10: Sorry tijgertjes, we gaan niet naar het bos. Het beestenbos is booowssss 

22/10: VRIJDAG: Het is de belangrijkste dag van het jaar: De dag van de jeugdbeweging!!! Doe vandaag 
je hemd aan om naar school te gaan en laat iedereen duidelijk zie wie de beste jeugdbeweging is! 

23/10: Vandaag verslaan we onze stinkvijanden! 

30/10: BoehOehOEhhhh, vandaag zijn we spokenjagers! Kom allemaal verkleed! 

 

Knapen (1e en 2e middelbaar) 

18/09:  Urbanus once said: “1-2-3 rikke tikke tik 
Ra, ra, ra, wie benne-k-ik? Is er iemand die al weet…..Hoe ik heet” 
Hebben jullie dat nog niet kunnen doen, kom dan zeker naar KSA om met ons “wie is het” te spelen 
om dan eindelijk achter onze identiteit te komen. See you there, of zoiets. 
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25/09:  Komt dat zien! Vandaag komt er een mega cool circus naar KSA! Neem zeker al jullie vriendjes 

mee, zodat we er een groot feest van kunnen maken! 

02/10: “The universe is random, Not inevitable. It’s simple chaos” Walter White, Breaking bad. 
Vandaag gaan we walter white achterna in het enige echte boszwijndrechtcity! 

09/10: het hele weekend zal in teken staan van 95 jaar KSA Vlaamse kerels Zwijndrecht, het zal dus 
geen gewone vergadering zijn maar wees niet getreurd. In de plaats geven we jullie een heus 
feestweekend boordevol leuke activiteiten! Meer info vind je op de site en op facebook, save the date! 

16/10: La la la la labamba tralala Vandaag gaan we op zoek naar je ideale “labamba” partner, oefen de 
tekst maar al goed in want dit kan je helpen je partner te vinden! 

22/10: VRIJDAG: Het is de belangrijkste dag van het jaar: De dag van de jeugdbeweging!!! Doe vandaag 
je hemd aan om naar school te gaan en laat iedereen duidelijk zie wie de beste jeugdbeweging is! 

23/10: Vandaag gaan we op zoek naar Nemo in Zwijndrecht, uitgeslapen zijn is zeker geen must! 

30/10: De tekst van het liedje gaat als volgt: pompoene pompoene pompeneeuu… 

Breng vandaag zeker een pompoen mee, deze zul je nodig hebben om mee op spookjes jacht te kunnen 

met de enige echte spookbusters van KSA Zwijndrecht. (breng er echt maar eentje mee      ) 

 
Jonghernieuwers (3e en 4e middelbaar) 

18/09: De Jonghernieuwers gaan opzoek naar hun leiding!  

Op dit helse avontuur gaan deze kleine jongens en meisjes opzoek naar hun leiding. Zou het ze lukken 
of gaan ze falen? Wie op voorhand de opdrachten goed heeft opgelost weet misschien al meer? Tot 
dan!  

25/09: Niels en Ine gaan op Ponykamp!  

In deze aflevering gaan onze vrienden opzoek naar andere vrienden! Lekker op de paarden galopperen 
met de haren in de wind. Lukt het onze sociaal incapabele vrienden om andere kindjes te leren kennen? 
Kom zelf maar kijken! 

02/10: Diede gaat op teambuilding!  

Als enige nuttige persoon van de Jonghernieuwers is het Diede zijn doel om van deze bende chaos een 
echt team te maken! Zou het Diede lukken om een echt team te vormen of falen ze allemaal en moeten 
ze terug naar de Tijgertjes? Wij hopen alvast de 2de optie, Tot dan! 

09/10: De Jonghernieuwers gaan naar hun eerste feestje!  

Het is tijd dat onze vriendjes een echt leren wat feesten is. Daarom zijn jullie allemaal zeer welkom en 
ook wel een deels verplicht om te komen helpen op het feestweekend! Meer info volgt van jullie 
allerbeste leiding! 

16/10: Ferre op tocht naar de grote vlag!  

Tijdens dit avontuur strijden onze vrienden tegen elkaar om de magische vlaggen te bemachtigen. 
Alleen weten we niet waar Ferre is. Wij denken dat hij nog Fortnite aan het spelen is en zijn team 
tijdens dit avontuur in de steek zal laten. Tot dan!  

22/10: VRIJDAG: Het is de belangrijkste dag van het jaar: De dag van de jeugdbeweging!!! Doe vandaag 
je hemd aan om naar school te gaan en laat iedereen duidelijk zie wie de beste jeugdbeweging is! 

23/10: Eline en Fran gaan naar de scouts!  
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Na een spannende week strijden tegen de andere jeugdbewegingen zijn onze vrienden weer 
gewonnen en is KSA wederom de sterkste jeugdbeweging van het universum. Maar ondanks alle 
vreugden hebben de twee sterren van de week besloten om naar de Scouts te gaan… 

 

 

30/10: Lander speelt met tandenstokers!  

In dit verhaal gaan onze vrienden leren sjorren! Natuurlijk is sjormeester Lander van de partij om te 
laten zien hoe dit alles in zijn werk gaat. Alleen hebben we voor hem de sjorbalken wat meer op maat 
voorzien om hem niet te zwaar te belasten. Hopelijk zijn we jullie allemaal verschijnen in dit prachtige 
avontuur!  

 
Vernieuwers (5e middelbaar) 

18/09: Na expies hebben wij er het volste vertrouwen in dat jullie volwaardige leiders en leidsters 
zijn! Daarom hebben we beslist dat jullie geen leiding meer nodig hebben. Succes! 

25/09: Komt dat zien! Vandaag komt er een mega cool circus naar KSA! Neem zeker al jullie vriendjes 

mee, zodat we er een groot feest van kunnen maken! 

02/10: Vandaag gaan we mastworpjes leggen en mastworpjes drinken! Doe kleren aan die nat 
mogen worden, want we moeten gehydrateerd blijven! 

09/10: Dit weekend is het feestweekend 95 jaar KSA! Zorg maar dat jullie paraat staan om te helpen 
waar nodig! 

16/10: We gaan dik worden, dik worden en dik worden! Vandaag spelen we het grote fastfoodspel 
en herkoloniseren we de Verenigde Staten! 

22/10: VRIJDAG: Het is de belangrijkste dag van het jaar: De dag van de jeugdbeweging!!! Doe vandaag 
je hemd aan om naar school te gaan en laat iedereen duidelijk zie wie de beste jeugdbeweging is! 

23/10: Als de combinatie zonnebrillen + aquarius jullie niet ophyped, is er duidelijk iets mis met jullie. 
We genieten vandaag van deze goddelijke drank met een zonneklep op ons gezicht! 

30/10: Boeeeeeee! Vandaag gaan we OP SPOKENJACHT!!!!!!!!!!! Misschien vinden we wel een 
spoowk????? Maar maak het niet te eng, want de kleine kindjes van de jonhernieuwers doen ook 
mee vandaag! Kom verkleed als spook!!! 
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Fotohoekje _ KSA Werkjaar 2020-2021 
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