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Tijgerkes  
3e kleuterklas 
14/05: Vandaag gaan we samen 
met Nemo op avontuur doorheen 
de grote oceaan. Neem een grote 
hap lucht en duik met ons mee! 

21/05: Wie is er het sterkst? De 
leiding! Wie is er het slimst? De 
leiding! Wie is er het snelst? De 
leiding! Denk jij dat dat niet waar 
is? Kom dan maar en we zullen zien 
wie het best is!💪💪 

28/05: De bakker maakt brood 
voor het dorp�. De brandweer 
blust de vuren en redt de 

mensen�. De politie is de baas 
van het dorp👮👮. De dokter geneest 
de zieke mensen�. De klusjesman 
kan alles maken wat kapot is👷👷. 
Maar wie is nu het belangrijkste in 
het dorp? Laat het zien met 
verkleedkleren! 

04/06: Wist je dat er zich ergens op 
een geheime plek in het bos 
kabouters verschuilen? Ze hebben 
er hun paddenstoelen onder de 
grote boom en alles is er mini! Als 
je me niet gelooft laat ik je ze zien! 

11/06: In de jungle zit Mowgli met 
een groot probleem! De tijger, 
Shere Khan, heeft een gemeen 
plan bedacht en als we hem niet 
tegenhouden zullen alle diertjes 
van de jungle verdrietig worden! 
Kom Mowgli helpen! 🐅🐅 

18/06: Vandaag wordt het heel 
warm. Jullie weten wat dat 
betekent! Waterspelletjes!!! En 
om ter natst! 

25/06: Het is de laatste keer 
vergadering vandaag 😢😢 Maar niet 
getreurd, we moeten nog één iets 
belangrijks doen! Voor we op kamp 
vertrekken moeten jullie laten zien 
hoe een goede KSA’ers jullie zijn 
geworden dit jaar! 

Jongleeuwkes Oranje 
1e leerjaar 
14/05: Vandaag loopt alles op 
rolletjes, want het is onze 
vergadering op wieltjes! Kom met 

je favoriete step, fiets, 
skateboard,... naar KSA. 

21/05: Jullie grote, sterke leiding 
daagt jullie vandaag uit! Bewijzen 
jullie dat jullie beter zijn dan ons? 
Of zullen wij winnen? 

28/05: Gaan jullie liever naar Afrika 
of naar Amerika? Eén ding is zeker: 
de leiding wacht jullie op in 
Europa! In welk continent jullie 
opgehaald mogen worden, is nog 
een grote verrassing... 

04/06: Vandaag trekken we naar 
het bos om een grote strijd te 
voeren! Welk element zal het 
sterkste zijn: water, aarde, vuur of 
lucht?  

11/06: We testen vandaag wie van 
jullie het droogst kan blijven 
tijdens onze waterspelletjes: 
spannend! 

18/06: Vandaag brengt jullie beste 
vriendin uit Wonderland ons weer 
een bezoekje! Weten jullie al over 
wie het gaat? Ze heeft al vast veel 
zin in een nieuw avontuur! 

25/06: Vandaag is de laatste 
vergadering van het jaar... Maar 
niet getreurd: binnenkort 
vertrekken we op kamp! Een week 
vol plezier, leuke spelletjes en 
lekker eten, samen met jullie 
favoriete leiding; wat willen jullie 
nog meer? Vandaag bereiden we 
jullie voor op deze supertoffe 
week! 

Hey KSA’er/KSA’ster, 

Wat een fantastisch feestweekend 
was dat seg?  En wat een weertje is 
het de laatste weken? Dat kan 
alleen maar moois beloven voor de 
zomervakantie… en voor 
KAMPPPP!! 

Jippieeeee de allermooiste dagen 
van het jaar komen eraan. 2, 7, 10 
of meer dagen puur genieten! Wij 
zijn al volop gestart met de 
voorbereidingen en heel 
binnenkort krijgen jullie alle info via 
het kampdaghet. Al benieuwd naar 
het thema van dit jaar? 

!!Let op: sommige groepen hebben 
in mei of juni af en toe ’s avonds 
vergadering omdat de leiding alle 
tijd kan gebruiken om te studeren. 
Kijk dus elke week goed na wanneer 
je activiteit hebt!  

Tot zaterdag!  
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Jongleeuwkes Blauw 
2e leerjaar 
14/05: Vanavond is het Eurovisie 
songcontest, dus we gaan onze 
stembandjes al eens goed 
opwarmen! 

21/05: Gaan jullie ook vaak ‘s 
nachts buiten naar de sterren 
kijken? Ik heb al veel ufo’s gespot 
hoor! Maak jullie klaar voor een 
buitenaards leuke vergadering! 
28/05: : Ben je het ook zo beu lief 
en braaf te zijn. Komt die innerlijke 
boef in jou ook zo vaak naar 
boven? Vandaag gaan we testen 
wie van jullie de beste slechterik 
is… 
04/06: VAN 18U TOT 20U: 
Hieperdepieperdepiep, 
HOERAAA!!! Hou je confetti en 
feesthoedjes maar al klaar, want 
iemand van de leiding is jarig… 
Kom en vier het mee! 
11/06: VAN 18U TOT 20U: Oh oh, 
de leiding is per ongeluk in een 
teletijdmachine verzeild geraakt en 
terug in de tijd gegaan! Kunnen 
jullie ons helpen?? 

18/06: VAN 18U TOT 20U: Shrek 
mist jullie nu al zo hard dat hij 
prinses Fiona heeft verlaten om de 
KSA weer eens te bezoeken.. 
25/06: We gaan jullie al wat warm 
maken voor kamp, dus kom zeker 
sportief gekleed en zorg ervoor dat 
je vuil mag worden ;) 

Leeuwkes Oranje 
3e leerjaar 
14/05: Jullie mogen allemaal iets 
meenemen met wielen. Grote 
wielen, kleine wielen of iets 
daartussen? We trekken op tocht 
doorheen Zwijndrecht, dus snelle 
wielen zijn hoe dan ook een 
aanrader! 

21/05: K3-Jurkjes, potten goud, 
zonneschijn & regen, eenhoorns, 
mooie gekleurde vlaggen, ik denk 
dat je ondertussen wel weet waar 
het vandaag rond draait? 

28/05: Met nog iets meer dan een 
maand te gaan, beginnen we onze 

laatste kampvoorbereidingen! 
Vuur maken, tenten rechtzetten, 
oefenen met afwassen en oefenen 
in het slapen & in jullie bed blijven 
liggen. Dat en nog veel meer doen 
we vandaag! 

04/06: Onze favoriete letter is voor 
vandaag de letter S, breng allemaal 
zeker iets mee dat begint met de 
letter S! Niet vergeten, anders zul 
je op KSA nog iets moeten zoeken! 

11/06: : ZATERDAGAVOND 18U TOT 
20U: Vandaag trekken we naar het 
regenwoud. Letterlijk een woud 
van regen, droog zullen jullie niet 
blijven (denk eraan voor je 
kledij/opgehaald worden). 

18/06: ZATERDAGAVOND 18U TOT 
20U: Slecht nieuws, deze zaterdag 
zijn de plaatselijke superhelden 
ziek. Iemand zal hun plaats in 
moeten nemen. Ben jij daar klaar 
voor? 

25/06: Om ons helemaal in te leven 
duiken we deze laatste zaterdag 
nog eens helemaal in het Disney-
thema onder. In deze last-minute 
crash-course leren we alles in de 
meest moeilijke Disney-doe-denk-
quiz. Hierna zijn jullie helemaal 
klaar voor kamp! 

Leeuwkes Blauw 
4e leerjaar 
14/05: Madonna, Beyoncé, Camille 
Dhont, The Beatles ... hoeveel 
muzikanten kennen jullie? 
Vandaag gaan we dansen en 
sjansen, zingen en springen, maar 
vooral jullie muziekkennis testen! 
 
21/05: Vandaag gaan we naar 
texas! Daar is de oorlog tussen de 
cowboys en indianen al jaren bezig 
en Joe biden heeft er genoeg van. 
Hij stuurt jullie hier naartoe om 
deze oorlog te stoppen. 
 
28/05: 4 is te weinig, 6 is te veel. 
Wij hebben liever 5. 5 pakken 
chips, 5 lieve leden, 5 feestjes, 5 
kilo snoep, 5 kampen, 5 perfecte 
uniformen, 5... leiders!!! 

04/06: Zoals elke topsporter in de 
olympische spelen zegt winnen is 
de enige optie. Wij gaan vandaag 
kijken wie er nu echt geschikt is 
voor de olympische spelen in de 
grote finale. 

11/06: ZATERDAGAVOND VAN 
18U TOT 20U 

Houston, we have a problem!! 
NASA lanceert vandaag hun raket 
Apollo-27 voor een geheime missie 
en hebben jullie gevraagd om deze 
missie te leiden. Gaan jullie mee? 

18/06: Er is een nieuwe maffia 
baas in het dorp en hij zoekt een 
nieuwe bende. Wij gaan vandaag 
jullie smokkel skills testen. Wie dit 
het beste doet mag bij de nieuwe 
maffia bende. 
 
25/06: Klein kamp komt eraan en 
wij zijn al aan het aftellen, jullie 
ook?? Maar wat moeten wij nu 
eigenlijk meenemen. Helpen jullie 
om onze koffer te maken? 

Jongknapen Oranje 
5e leerjaar 
14/05: Kijkt er iemand van jullie 
naar Marble Mania? Nee, wij ook 
niet, maar blijkbaar gaat dat over 
knikkers die racen met elkaar! 
Klinkt keistom, dus wij gaan dat 
ook doen, want jullie zijn ook stom! 
(Nee mopje HAHAHA) 
 
21/05: We gaan picknicken en 
chillen in het bos vandaag! Maar 
dan zonder picknick, en chillen doe 
je maar thuis, tamzakken! We gaan 
dus eigenlijk gewoon naar het bos. 

28/05: Het is bijna juni, maar dat 
blijft tussen mei en juli. Voor nog 
meer flauwe woordmopjes, moet 
je vandaag zeker naar KSA komen. 

04/06: ZATERDAGAVOND VAN 
19u tot 21u Wat krijg je als je JKNO, 
Netflix, Octopussen, touwtrekken 
en koekjes bij elkaar zet? Een toffe 
avond! 

11/06: ZATERDAGAVOND VAN 
19u tot 21u We gaan eerst 



anderhalf uur ruzie maken over 
welke film we gaan zien en daarna 
gaan we triest naar huis omdat we 
de film niet konden uitkijken: 
Filmavond op KSA! Breng een 
snack mee als je wil!  

18/06: ZATERDAGAVOND VAN 
19u tot 21u Er zijn al veel 
koppeltjes in onze groep, maar nog 
niet genoeg! Vandaag zoeken we 
voor iedereen de ideale partner in 
het grote ‘Are You The One’-spel. 

25/06: Ons kampterrein ligt naast 
een rivier, en als dat overstroomt, 
moet je zeker goed kunnen 
zwemmen. Dus we gaan al eens 
oefenen! Maar KSA heeft geen geld 
voor een zwembad, dus we gaan 
gewoon waterspelletjes doen. 

Jongknapen Blauw 
5e leerjaar 
14/05: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U Nu het donker wordt 
kunnen we eindelijk onze nieuwe 
nachtkijkers uit te testen… Kom in 
camouflagekledij of wordt 
onverbiddelijk neergeschoten! 

21/05: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U 20 … 70! Iedereen 
van jullie kent Zwijndrecht 
ondertussen wel al een beetje. 
Allé, hopelijk voor jullie, want dat 
zou wel eens van pas kunnen 
komen! 
28/05: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U Hopelijk zijn jullie al 
goed opgewarmd en hebben jullie 
jullie benen al goed ingesmeerd 
want vandaag gaan we sporten!! 
04/06: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U Roulette, blackjack, 
poker en gokkasten neem vandaag 
allemaal jullie spaarcenten mee 
om te komen gokken in het casino

  

11/06: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U Wie o wie is de 
mol?! Kom vandaag zeker naar ksa 
om te zien wie van jouw vriendjes 
jullie aan het verraden is 
 

18/06: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U Waterballonnen, 
waterpistolen, vandaag gaat 
niemand droog naar huis 
 
25/06: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U Het kamp is in zicht, 
maar jullie hebben het misschien 
op het nieuws al gezien dat er een 
monster zich in de buurt van het 
kamp bevindt. Het is aan ons om 
dit monster te vangen en het kamp 
terug veilig te maken. 

Knapen 
1e  & 2e middelbaar 
14/05: Vandaag doen we 
wereldkampioenschap 
Handwerpen! 

21/05: Omdat jullie zich soms als 
apen gedragen gaan we vandaag 
aan lianen slingeren in het grote 
Zwijndrechtse Amazone woud.  
 
28/05: Jullie sjorren zoals tijgerkes, 
wandelen zoals jongleeuwkes en 
zagen zoals knapen. Maar daar 
brengen we vandaag (hopelijk) 
verandering in! We doen de ideale-
kamp-voorbereiding-vergadering. 
Be prepared x 
 
04/06: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U00 Nu we terug meer 
op KSA mogen komen begint het 
gras naast/rond het lokaal weg te 
gaan... Vandaag gaan we het gras 
laten groeien! 
 
11/06: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U30  Filmavond: 
vandaag het ultieme examen 
pauze moment! snoep en drinken 
mag meegenomen worden. 
 
18/06: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U Omdat we ons op 
kamp toch niet gaan wassen, doen 
we da nu effe. Quelque chose avec 
de l’eau enal dus xx 
 

25/06: Dit is helaas onze laatste 
sessie van het jaar :’( We gaan dus 
nog een allerlaatste maal 
heeeeeeuuul goe gaan!! Hoe we 
dat juist gaan doen, moet je maar 
effe komen checken, want dat is 
nog een verrassing xxx kusjes 

Jonghernieuwers 
3e & 4e middelbaar 
07/05: Jolien trekt ten strijd!   

Laat de seut in je thuis en zorg dat 
je je avontuurlijkste outfit 
aanhebt. We trekken naar The 
Outsider in Oudenaarde en dagen 
jullie uit op de klimtoren en het 
moerasparcour! Wie verliest laten 
we daar achter. Spannend!  
 
14/05: Kaat haalt haar Italiaanse 
kookkunsten boven! 
Hopelijk heb je je koksmuts bij 
want we hebben jullie hulp nodig!! 
We steken de tafels in een geruit 
rood-wit-groen jasje, hangen de 
prachtige uitzichten van Italië op, 
koken de pasta al dente en maken  
er samen een legendarische pasta 
avond van! Jullie master chef’s 
worden verwacht om 13u op KSA.    
Nodig zeker  jullie ouders, nonkels, 
tantes, oma’s en opa’s uit om 18u 
op de Italiaanse KSA lokalen. 

22/05: ZONDAGNAMIDDAG VAN 
13U TOT 17U – Neee! Yentl loopt 
over naar de Scouts!!  

We moeten weer eens tonen dat 
de enige echte jeugdbeweging nog 
steede dé KSA is. Haal daarom je 
beste speltechnieken maar al 
boven. Verliezen is geen optie, we 
spelen de Chiro en Scouts naar 
huis!  

Tip: vals spelen is ook spelen 

28/05: We gooien Saar in het 
diepe! 

Vandaag gaan we eindelijk eens 
naar een ECHT dorp, Burcht!!! 
Vergeleken met het droge 
zwijndrecht heeft Burcht wel een 
heus meer namelijk de burchtse 
weel.  We gaan ons met oog op de 
studeerperiode niet te hard 
inspannen. Neem allemaal jullie 



zwembroek, handdoek en 
zonnecrème mee! 

04/06: Bo wordt flandrien! 

WoW! Het is al bijna tijd voor te 
vertrekken naar groot kamp, maar 
ohnee, de trein zit al helemaal 
vol!?! Nu moeten we met de fiets 
gaan oh oh… Om jullie helemaal 
klaar te maken, trainen jullie 
vandaag om Flandrien te worden! 
Scheer je benen, trek je strakste 
broek aan en haal je fietsbel er 
maar al af, vandaag gaan we tot het 
uiterste! 

11/06: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U: De naam is 
Moonen, Diede Moonen! 

Drink jij een martini met of zonder 
olijven? Shaken or stirred? 
Vandaag testen we uit wie zich het 
meest 007 kan gedragen en het 
best een pokerface kan opzetten. 
En onthoud, today is No time to 
die! Kom zo classy mogelijk 
gekleed. 

18/06: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U: Ferre en Pieter 
moeten blokken! 

Was het wiskunde examen 
moeilijk, schatje? Of had je dat 
laatste hoofdstuk van economie 

toevallig niet geleerd?... Geen 
zorgen lieverd, vanavond zullen we 
de stress helemaal vergeten. We 
doen de grote examen-ontspan-
chill-relax-vergadering! 

25/06: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U: Julie gaat op 
verkenning! 

Waarschijnlijk hebben jullie al 
gehoord van de oude 
volkswijsheid: ‘Je moet eindigen 
zoals je bent begonnen’. Vandaag 
volgen we deze raad tot op het 
woord, dus neem zeker je fiets 
mee. Want vandaag gaan we voor 
een (voor)laatste keer op pad. 

Vernieuwers 
0.5e leerjaar 
13/05 VRIJDAGAVOND 19U: Mijn 
lievelingsfilm begint met ‘p’ en 
eindigt op ‘orno’. Inderdaad, het is 
‘Pinocchio 3: de avonturen van 
Geppetto en Giorno’! Vanavond is 
het filmovernachting! 

21/05 OM 10U: Alle formulieren 
zeggen dat jullie heel 
onaangename medeleiding zijn… 
We willen dit graag eens testen. 
Daarom geven we een hele dag 
samen met jullie leiding, aan 
elkaar! 

28/05: Vroem vroem vroem 
vroem vroem tuuuuuuuuuuuuut 
Brrrrrrrrrrr vroem vroem tuuut 
tuuuuuut!!!!!!! 

04/06 ZATERDAGAVOND 19U: 
Kleurewiezen, patience, zenuwen, 
presidenten, er zijn wel 1000 
kaartspelletjes. Maar vandaag 
spelen we het kaartspel van de VN-
leiding: koningen! 

11/06 ZATERDAGAVOND 19U: 
OOIT MEER BASJ! OOIT MEER BASJ! 
OOIT MEER BASJ!  

18/06 ZATERDAGAVOND 19U: 
Was het wiskunde-examen 
moeilijk, schatje? Of had je dat 
laatste hoofdstuk van economie 
toevallig niet geleerd?... Geen 
zorgen lieverd, vanavond zullen we 
de stress helemaal vergeten. We 
doen de grote examen-ontspan-
chill-relax-vergadering! 

25/06: Wow. Wat gaan we doen? 
Ik weet het niet. Het lijkt wel een 
verrassing! Oehhhhhh. 

 
 
 

 


