
 

 

 

 

 

  

Liefste Tijgerkes, 

Het KSA-jaar is al goed voorbij de helft dus het is hoog tijd om aan jullie ouders te 

tonen dat wij al echte KSA’ers zijn en al een nachtje zonder onze mama en papa 

kunnen overleven. Daarom organiseren we een mega-fantastische 

TIJGERKESOVERNACHTING van 25-26 maart 2022 in onze lokalen.  

We verwachten jullie vrijdag 25 maart om 19u00 aan het KSA-lokaal, Richard 

Orlentstraat 43, 2070 Zwijndrecht. Op zaterdag 26 maart om 17u00 verwachten we de ouders terug, 

zoals op een gewone zaterdagnamiddag.  

We vragen een bijdrage van 10 euro voor ontbijt en middagmaal en een superleuke activiteit op 

zaterdag, die kan je vrijdag 25 maart betalen bij aankomst. Indien je in het bezit bent van een UiTPAS met 

kansentarief (de vroegere Z-pas), laat het dan zeker ook weten (mét vermelding van je nummer), dan 

betaal je slechts 2,5 euro! Als je graag meegaat op onze overnachting, stuur dan een mailtje naar 

tijgerkes@ksazwijndrecht.be of stuur ons op het nummer 0474/57.21.40 (Jasmine Verschueren) vóór 

zondag 20 maart 2022.  

Wat zijn de voorwaarden om mee te mogen op deze super-zotte-leuke-grappige-

geweldige-gezellige overnachting? Wel, het enige wat wij vragen is dat je bent 

ingeschreven én je in orde bent met je medische fiche. Als dat nog niet zo is, 

verwijzen wij je graag door naar de website om dit zo snel mogelijk in orde te 

brengen! → https://ksazwijndrecht.be/inschrijvingen/  

Wat neem je allemaal mee voor de overnachting: 

• Slaapgerief: slaapzak, veldbed of luchtmatras (pomp!), pyjama, knuffeltje, 

• Eetgerief: gamel of bord, drinkbeker, bestek (mes, vork, soeplepel),  

• Wasgerief: washand, handdoek, tandenborstel, tandpasta, 

• Kledij: T-shirt, lange broek, dikke warme trui, kousen, ondergoed, zakdoeken, warme jas, 
regenkledij!!, eventueel een extra paar schoenen voor als ze nat worden en je KSA-uniform!!! 

• Eventueel een zaklamp, 

• GSM-nummer van ouder die bereikbaar is tijdens de overnachting. 
 

Voor antwoorden op al je vragen kan je altijd terecht bij de leiding, voor/na de vergadering of via het 

mailadres/telefoonnummer. 

 

Hopelijk tot dan! 

 

Met zwart-oranje gestreepte groetjes, 

 

De Tijgerkes-leiding, 

Thomas, Rebecca en Jasmine 

KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht 
p/a Ward Leysens  

Richard Orlentstraat 43 

www.ksazwijndrecht.be 

info@ksazwijndrecht.be 

0478 42 60 05 
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