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Tijgerkes  
3e kleuterklas 
 
04/03: Tijd om weer helemaal top 
fit te worden! Een betere plaats 
dan de sporthal bestaat niet om 
de leukste sporten en spelletjes te 
spelen. Daarom spreken we 
vandaag af aan de sporthal, 
Fortlaan 10, 2070 Zwijndrecht, op 
de gewoonlijke uren. 

11/03: In het kasteel van de 
koning is er een groot drama! Er 
moet dringend een prins worden 
gekozen die zal trouwen met één 
van de prinsessen. Maar er is geen 
enkele goede kandidaat. De 
koning heeft meer prinsen en 
prinsessen nodig, ben jij een 
nieuwe kandidaat?  

18/03: WAFELVERKOOP Vandaag 
is onze jaarlijkse wafelverkoop. 
Voor jullie is dit de eerste keer dat 
we wafeltjes verkopen aan alle 
mensen die een beetje honger 
hebben of omdat ze gewoon graag 
wafeltjes willen kopen om de KSA 
te steunen. Dit gaat voor jullie 
door op de gewone uren. 

25/03: Trek je stapschoenen maar 
al aan, want vandaag ontdekken 
we alle geheimen van het bos! 
Waar leven kabouters? Hoe ziet 
het huisje van grote beer eruit? Of 
waar slapen de vogeltjes? 

01/04: Vandaag blijft iedereen 
saai binnen. HA HA, 1 april. Het is 
OL-dag!! Trek allemaal maar 
warme kleren aan want we komen 
het lokaal niet in! 

08/04: Wist je dat er een land 
bestaat waar alles groen is? Ja, 
zelfs de mannetjes zijn er groen! 
Ben jij ook benieuwd wie deze 
mannetjes zijn en waarom ze 
groen zijn? Misschien hebben ze 
wel te veel gras opgegeten! 

15/04: Wil jij veel geld verdienen? 
Heb je geen schrik om het te 
verliezen? Wel, dat is belangrijk 
om in het casino te komen! Hier 
worden de leukste spelletjes 
gespeeld en je kan er zelfs rijk van 
worden! Hoe fantastisch! 

22/04: KSA FEESTEN Vandaag is 
het geen gewone dag. Want het 
hele weekend wordt er gefeest op 
KSA! Ook als je feesten niet zo 
leuk vindt, kun je steeds komen 
naar de kindernamiddag waar je je 
rot kunt amuseren.  

28/04-29/04: Hoe tof zou het zijn 
om te overnachten in een huis 
midden in de natuur! Slapen met 
mijn vrienden tussen alle dieren, 
dat is al langer mijn droom! 
Vandaag komt deze uit want we 
overnachten op KSA. Alle info 
hierover kan u vinden in de mail 
over de tijgerkesovernachting die 

u kan verwachten begin april. 

 

Jongleeuwkes Oranje 
1e leerjaar 

 
03-05/03: Dit weekend is het niet 
zomaar KSA, maar een heel 
weekend vol met FUN en PLEZIER! 
Zeker komen!! Meer info kan je 
vinden in de brief. 

11/03: Vandaag bouwen we een 
feestje! Maar jullie leiding is een 
beetje moe … Dus vandaag is het 
een pyjamafeestje! Trek jullie 
coolste pyjama aan en neem je 
slaapzak mee! 

18/03: WAFELVERKOOP (9u-17u) 
Mmm vandaag gaan wij 
overheerlijke wafels en 
zeevruchten verkopen! Misschien 
win jij wel een prijs als jij de 
meeste wafels en zeevruchten 
verkoopt … Ga dus zeker maar 
zagen bij de mama en de papa om 
wafeltjes en zeevruchten te kopen 
of jullie leiding eet alles op! 

25/03: Opzij, opzij, opzij. Maak 
plaats, maak plaats, maak plaats. 
Wij hebben ongelofelijke haast. 
Opzij, opzij, opzij, want wij zijn 
haast te laat. Wij hebben maar 
een paar minuten tijd. Vandaag 
spelen we een stress spel! 

01/04: Vandaag blijft iedereen 
saai binnen. HA HA, 1 april. Het is 
OL-dag!! Trek allemaal maar 
warme kleren aan want we komen 
het lokaal niet in! 

08/04: Vandaag spelen wij een 
groot spel samen met de LEEB! 
We zullen ze eens laten zien wie 
de sterksten zijn!! 

15/04: Oh nee, er zijn aliens 
onderweg om de aarde te 
veroveren. We moeten ze 
tegenhouden! Komen jullie ons 
helpen? 

22/04: KSA FEESTEN Dit weekend 
is het feestweekend! Het is dus 
niet alleen zaterdag KSA, maar je 
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kan ook zondag naar de KSA 
komen. Jeujjj dubbel zoveel 
plezier! 

29/04: Vandaag gaan wij weer op 
reis naar NOOITGEDACHTLAND! 
Maak jullie klaar voor een leuke 
tocht! 

 
Jongleeuwkes Blauw 
2e leerjaar 
 
03-05/03: We vertrekken samen 
op het leukste weekendje ooit! 
Wij kunnen alvast niet wachten 
om het hele weekend met jullie, 
onze favoriete leden, door te 

brengen. ♡ 

11/03: Vandaag willen wij er 
achter komen welk JLEEB het 
slimste is! Hoeveel dagen zitten er 
in het jaar? Hoe heet de 
bondsleider van KSA? Bereid je 
maar goed voor, want de winnaar 
gaat misschien wel met een prijs 
naar huis … 

18/03: WAFELVERKOOP (9u-17u)  
"Hallo, mevrouw. Wij zijn van KSA 
Zwijndrecht en wij verkopen 
overheerlijke wafeltjes." Jullie 
kunnen al raden wat we gaan 
doen zeker? Oefen maar al op 
jullie lieve lachjes en vlotte 
verkooppraatjes! 

25/03: Was het vandaag 
piratenvergadering? Gingen we 
koken? Of keken we een film? De 
leiding heeft het 
maandprogramma gelezen en is 
nu een beetje in de war! Hopelijk 
wordt de activiteit niet té gek. 

01/04: Vandaag blijft iedereen 
saai binnen. HA HA, 1 april. Het is 
OL-dag!! Trek allemaal maar 
warme kleren aan want we komen 
het lokaal niet in! 

08/04: Vandaag is het aan jullie 
om leiding te geven! Jullie mond 
staat nooit stil en jullie weten het 
vaak beter dan de leiding, dus 
jullie mogen vandaag bewijzen 
wat voor goede leiding jullie zijn! 
Wij zijn alvast benieuwd! 

15/04: Jullie hebben Flynn en 
Rapunzel geholpen om uit 
Zwijndrecht te ontsnappen! Maar 
de gevaren zijn nog niet geweken 
… . Oh nee, waar is Rapunzel? 

22/04: KSA FEESTEN Dit weekend 
geven we geen leiding, maar jullie 
kunnen komen genieten van ons 
supertoffe feestweekend! Een 
feestje voor ouders, een lekkere 
brunch, een leuke kindernamiddag 
en nog andere lekkernijen: er is 
voor ieder wat wils! Kom jullie 
leiding zeker zoeken dit weekend! 

29/04: Zijn jullie klaar voor de 
JLEEB Bake off? Vandaag gaan we 
team tegen team de strijd aan om 
de allermooiste én allerlekkerste 
taart ooit te maken! Een taart vol 
snoep, chocolade en fruit? 
Vandaag kan alles! 

 

Leeuwkes Oranje 
3e leerjaar 

 
03-05/03: Wat staan jullie in 
Zwijndrecht te doen? Wij zijn wel op 
weekend hé! In de brief vinden jullie 
meer info. 

11/03: Wie van jullie is een 
cheerleader? En wie is er een kei 
in voetbal? Of zijn jullie eerder 
nerds? Of echte skaterboys? 
Vandaag gaan we naar KSA High, 
dé Amerikaanse school van België! 

18/03: WAFELVERKOOP (9u-17u)  
When I say wafel, you say 
verkoop! Wafel? Verkoop! Wafel? 
Verkoop! In de brief kunnen jullie 
alle info vinden. Oefen maar al op 
jullie verkooptalenten! 

25/03: Jeroen Meus stopt ermee, 
maar wij hebben honger. We 
sturen de mannen de keuken in!  

01/04: Vandaag blijft iedereen 
saai binnen. HA HA, 1 april. Het is 
OL-dag!! Trek allemaal maar 
warme kleren aan want we komen 
het lokaal niet in! 

08/04: We gaan op roadtrip door 
Zuid-Amerika! Neem je zonnebril 
en genoeg zonnecrème mee. Een 

woordenboek kan je natuurlijk ook 
goed gebruiken! Maar spreken ze 
daar nu eigenlijk Spaans of 
Portugees ….  

15/04: LeBron James heeft gebeld, 
hij zoekt nieuwe teamleden. En 
Messi had ons ook al verteld dat 
hij talent had gespot bij de LEEO. 
Wij zeiden dat ze maar ergens 
anders moesten gaan zoeken. 
Jammer! 

22/04: KSA FEESTEN Vandaag is 
het geen KSA, maar wel: KSA 
FEESTWEEKEND!! Het is dus geen 
KSA van 2 tot 5, maar jullie zijn wel 
welkom op al onze activiteiten! 
Wie met ons komt feesten, wordt 
ons favoriete lid. 

29/04: Super Plezant, Echt Enorm 
Leuk! Tot Uilen In Nachten En 
Nachten Tientallen Ochtenden 
Crisis Hebben, Tok-tok-tok. (PS. 
Lees de eerste letter van elk 
woord.) 
 

Leeuwkes Blauw 
4e leerjaar 

 
03-05/03: We vertrekken deze 
vrijdag samen met onze vriendjes 
van de Jongleeuwkes en mede- 
Leeuwkes op weekendje!!! Op dit 
weekend zullen we alle 4 de 
elementen moeten verenigen om 
de mooie prinses te redden. Zal dit 
ons lukken? Praktische info staat 
in de brief. 

11/03: Bij de Leeuwkes Blauw zijn 
we allemaal dikke vrienden, maar 
is iedereen wel te vertrouwen? Als 
ik jou was zou ik nog maar eens 
goed nadenken over wie je 
vriendjes zijn …. 

18/03: WAFELVERKOOP (9u-17u)  
Wow ik heb gehoord dat we 
vandaag ontzettend lekkere 
wafeltjes gaan eten. Euhm ik 
bedoel verkopen. Spreek allemaal 
jullie mama’s, papa’s, oma’s, 
opa’s, buren, vriendjes en 
vriendinnetjes aan. KSA verkoopt 



weer fantastische wafels en 
zeevruchten! 

25/03: Po heeft de vallei van 
China verlaten, hij is te oud en wilt 
op pensioen. De Vurige Vijf 
daarentegen is nog altijd fit 
genoeg om de boeven in ons 
mooie China te verslaan, maar dit 
lukt ons niet zonder de 
Drakenkrijger. Helpen jullie ons 
hem of haar te zoeken? Of wie 
weet is één van jullie wel de 
uitverkorene.  

01/04: Vandaag blijft iedereen 
saai binnen. HA HA, 1 april. Het is 
OL-dag!! Trek allemaal maar 
warme kleren aan want we komen 
het lokaal niet in! 

08/04: Vandaag zullen jullie eens 
voelen hoe het is om jullie 
zaterdag door te brengen met 
kleine kindjes. Onze vriendjes van 
de Jongleeuwkes Oranje komen 
op bezoek!  

15/04: Het prachtige dorp 
Zwijndrecht! Een prachtige stad 
zullen sommige wel liever zeggen. 
Vandaag gaan we de mooie 
cultuur van ons dorp opsnuiven.  

22/04: KSA FEESTEN Vandaag 
geven wij geen leiding aan jullie, 
maar gaat de leiding liever 
feesten. Niet getreurd, jullie zijn 
ook uitgenodigd op dit feest want 
het zijn namelijk KSA-feesten! 

29/04: Op deze mooie dag gaan 
we terug naar de middeleeuwen. 
Op avontuur met de stoere ridders 
en jonkvrouwen, maar elk 
koninkrijk heeft een heerser op de 
troon nodig ….   

Jongknapen Oranje 
5e leerjaar 
 
03-05/03: Ava wie? Avatar 
natuurlijk! Kom jij mee op 
weekendje om te ontdekken wie 
de echte avatar van de JKN is? 

11/03: Geef acht! Ter plaatse, 
rust! Helmen op en uniformen 

aan, het Belgische leger heeft onze 
hulp nodig! Kan jij deze missie tot 
een goed einde brengen, soldaat?  

18/03: WAFELVERKOOP (9u-17u) 
Hmmmm, vandaag gaan we lekker 
wafels eten! Euhm, ik bedoel 
verkopen natuurlijk! 

25/03: Is het een vliegtuig? Is het 
een arend? Absoluut niet, Het is 
aqua-man!!! 

01/04: Vandaag blijft iedereen 
saai binnen. HA HA, 1 april. Het is 
OL-dag!! Trek allemaal maar 
warme kleren aan want we komen 
het lokaal niet in! 

08/04: Korte broeken en een 
zweetbandje zijn zeker 
aangeraden! Vandaag sporten we 
erop los.  

15/04: Wii is de beste turner? Wii 
is de beste gamer? Wii kan de 
leiding aan en vooral Wii zal er 
winnen vandaag? 

22/04: KSA FEESTEN Vandaag is 
het geen KSA, het is namelijk het 
supertoffe mega-coole extreem 
grave KSA-feestweekend!!!  

29/04: Kan je door het bos de 
bomen niet meer zien? Of vallen 
de appels niet ver van de bomen? 
Gelukkig weten we allemaal dat je 
oude bomen niet moeten 
verplanten!  

 
Jongknapen Blauw 
6e leerjaar 

 
03-05/03: Water, Aarde, Vuur, 
Lucht. Kom zeker mee op het 
weekendje om deze elementen 
onder de knie te krijgen en de 
vuurnatie te verslagen. Vragen? 
jongknapen@ksazwijndrecht.be  

11/03: Strikes, Spares en in de 
goot gooien. Het epische 
BowlingBallExtreme Spel 2.0!! 

18/03: WAFELVERKOOP (9u-17u)  
Ding dong! “Hallo meneer/ 
mevrouw, wij zijn van KSA 
Zwijndrecht en verkopen heerlijke 
wafels en ZEEVRUCHTEN!” 

25/03: Loopt alles op wieltjes? Of 
beeld ik mij dat in? Wij gaan het 
testen! Neem iets mee op 
wieltjes!! (Fiets, step, 
rolschaatsen ...) 

01/04: Vandaag blijft iedereen 
saai binnen. HA HA, 1 april. Het is 
OL-dag!! Trek allemaal maar 
warme kleren aan want we komen 
het lokaal niet in! 

08/04: SJAAL-aal + BORRE-b + N = 
...  

15/04: Geef acht! Vandaag zullen 
we ontdekken wie van jullie stoer 
genoeg is en het KSA-legerdiploma 
zal behalen. 

22/04: KSA FEESTEN Dit weekend 
is het geen KSA, maar kom zeker 
eens een kijkje nemen bij de 
kindernamiddag terwijl jullie 
ouders een hapje komen eten.  

29/04: Skiërs of snowboarders, ze 
haten elkaar immens hard. Maar 
wie heeft er eigenlijk het meest 
zin in de après ski? 

Knapen 
1e en 2e middelbaar 

03-05/03: Joepie we gaan eindelijk 
op weekendje. Het is van vrijdag 
18u30 tot zondag 13u30. Meer 
info kunnen jullie terugvinden in 
de brief en indien er toch nog 
vragen zijn mogen jullie een 
mailtje sturen naar 
knapen@ksazwijndrecht.be  

11/03: Bob De Bouwer, kunnen 
wij het maken??? Bob De Bouwer, 
nou en of!!! 

18/03: WAFELVERKOOP (9u-17u)  
Twee, twee, twee is twee, twee 
stenen tafelen als gebakken 
WAFELEN. Hoor je de geruchten 
wij verkopen zeevruchten. 

25/03: Kom allemaal verkleed als 
jouw favoriete sprookje en neem 
allemaal een fiets mee!!! 

01/04: Vandaag blijft iedereen 
saai binnen. HA HA, 1 april. Het is 
OL-dag!! Trek allemaal maar 
warme kleren aan want we komen 
het lokaal niet in! 
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08/04: 
https://youtu.be/QFkNwPziSS8 

15/04: Vandaag gaan we de pre-
party van feestweekend doen en 
Bram zijn verjaardag eens goed 
vieren!!!! 

22/04: KSA FEESTEN Kom lekker 
feesten! Wij voorzien ook voor 
jullie nog een zeer leuke activiteit 
… 

29/04: Vandaag gaan we Parijs 
terroriseren. 

 
Jonghernieuwers 
3e en 4e middelbaar 
 
03-05/03: Weekendje!! We 
spenderen dit weekend gezellig 
samen, wat snussig! Meer info 
vinden jullie in de brief xxx 

11/03: “Bouwen in een 
eeuwenoud bos? Niet meer van 
deze tijd,” luidde een van de 
krantenkoppen in De Standaard de 
afgelopen weken. Wij met KSA zijn 
het daar mee eens! Hoog tijd om 
de bosbewoners in het vlietbos op 
te sporen en hen vriendelijk te 
verzoeken hun boshut te verlaten. 

18/03: WAFELVERKOOP (9u-17u) 
Wat is er lekkerder dan een vanille 
of chocoladewafel van de KSA? 
Een vanille of chocoladewafel met 
zeevruchten, duuuuh. We hopen 
dat jullie je verkoop skills uit de les 
economie maximaal inzetten en 
zoveel mogelijk bomma’s en 
bompa’s hun hartjes doen smelten 
om extra veel te verkopen!! Het 
lid dat het meest verkoopt, wint 
misschien wel een prijsje ….  

25/03: Vandaag gaan we alle 
steegjes, grachten, straten, 
weiden van onze geliefde 
gemeente verkennen. Neem zeker 
je fiets mee! 

01/04: Vandaag blijft iedereen 
saai binnen. HA HA, 1 april. Het is 
OL-dag!! Trek allemaal maar 

warme kleren aan want we komen 
het lokaal niet in! 

08/04: De Olympische Spelen 
keren terug van de Griekse tijd en 
zijn tot op de dag van vandaag het 
summum in vele sporters hun 
carrière. We hebben horen waaien 
dat er ook binnen de JHN’s veel 
talent zit om een kansje te wagen 
op de spelen. We testen dit uit! 

15/04: Vandaag gaan we nog een 
extra 40 kilometer stappen 
aangezien het veel te lang geleden 
is sinds jullie je benen gestrekt 
hebben! Doe allemaal jullie 
stapschoenen en rugzak aan … we 
gaan wandelen! 
…………………………………..JOKES, 
vandaag is het GEEN KSA. Geniet 
van jullie welverdiende rust xxx 

22/04: KSA FEESTEN Dit weekend 
gaan we uit de bol op de KSA-
Feesten! Geen normale KSA-
vergadering op zaterdag dus. Op 
vrijdag is het Brave en op zaterdag 
een lekkere brunch. Wij 
verwachten jullie op beide 
evenementen om wat stoom af te 
blazen en te helpen! 

29/04: Je kent het wel. Je bent aan 
het scrollen op de homepagina 
van Netflix, stoot op een van de 
zoveelste Scandinavische 
moordseries en voor je het weet is 
het 6u in de ochtend en je kijkt 
nog steeds. Dit is wat men noemt 
de netflixmagic!! We spelen een 
spel rond onze favoriete 
slaapritmestoornis! 

Vernieuwers 
5e middelbaar 
 
03-05/03: 
“Vvvvaatttteuuuuuurrrr???????” 
Ooit live gezien? Nee? Kom het dit 
weekend checken. Wij geven 
leiding op JLEE-LEE weekend, 
jippie! Ale jullie toch xx 

11/03: Woef woef, miauw miauw, 
blèèè blèèè, hhhhh hhhh, kraa 
kraa, omg babes jullie raden never 

wat wij deze sessie gaan doen 
*aaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh* 
(grietengekrijs)  
Ahja breng jullie trouwste 
vier/twee/drievoeters mee, ‘t is 
tijd voor … 
huisdierenvergaderingggg!!! 

18/03: WAFELVERKOOP (9u-17u) 
Genoeg gelachen, vorige week 
was grappig genoeg, nu wafels 
verkopen a dinge. Van ‘s ochtends 
tot ‘s avonds en misschien daarna 
ook nog effe. Ahja, ook 
zeevruchten blijkbaar! Smul smul. 

25/03: En van smullen gaan we 
naadloos over in bulken en van 
bulken, in cutten en van cutten 
naar cuttttt m’n band is plat!!! 
Maar niet vandaag, breng jullie 
fiets mee met opgepompte 
banden ++++ mandjes en 
fietszakken leveren voor 1 keer 
een voordeel op.  

01/04: Vandaag blijft iedereen 
saai binnen. HA HA, 1 april. Het is 
OL-dag!! Trek allemaal maar 
warme kleren aan want we komen 
het lokaal niet in! 

03-07/04: Mooi weekenddddd! 
We smurfen een weekje naar 
smurf om daar wat te smurfen. + 
Extra smurf, de laatste avond 
smurfen we een smurf die we nog 
beloofd hadden om te smurfen. 
Meer smurf volgt nog x 

15/04: Ward wordt vandaag 
papa!! Komen jullie mee 
babyshoweren?   

22/04: KSA FEESTEN 
Feestweekend, jippert! Lekker 
onze nikkels afdraaien van 
woensdag tot zondag en ook een 
stevig stukje genieten uiteraard. 
Kom meedoen en neem al jullie 
vrienden mee, ik kom ook alleen 
hahahahahahahah (deze mop 
moest van Luka.) 

29/04: Vandaag gaan we kijken 
hoe Diede en Yentl de 
Jonghernieuwers voorstellen aan 
jantje, neem popcorn mee en zet 
u gemakkelijk.  

 


