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Tijgerkes  
3de kleuterklas 
05/11: Vandaag trekken we naar 
het verre Griekenland. De Goden 
hebben weer ruzie, of doen ze een 
wedstrijd? Met die Goden weet je 
het maar nooit, wij zijn in ieder 
geval benieuwd! 

12/11: Geen KSA! Dit weekend is 
de leiding op weekend, dus helaas 
zijn we er niet om aan jullie leiding 
te komen geven. Volgende keer 
weer! 

19/11: LOL-dag!!!! Vandaag zijn 
de leden welkom van 14u-17u, 
maar ook de ouders mogen vanaf 
15u30 komen! Zullen de leden dit 
jaar winnen, hun ouders of zal het 
toch de leiding zijn? Om 20u30 zijn 
alle ouders terug welkom om iets 
te komen drinken in ons 
oudercafé. 

26/11: Vandaag gaan we iedereen 
laten zien dat we niet voor de 

grote kinders onderdoen en dat 
zelfs de TIJG kunnen koken! 

03/12: ZATERDAGAVOND VAN 
18U TOT 20U Er is bezoek. Kan jij 
al raden wie er langs komt? 
Hopelijk hebben jullie niet te veel 
kattenkwaad uitgehaald, zoals 
leider Thomas. Want misschien 
moet hij wel in de zak! :o 

10/12: Het is eens tijd om jullie 
smaakpapillen wat uit te breiden, 
vandaag proeven we honderd 
soorten thee (en misschien ook 
evenveel koekjes). 

17/12: Winter? Koud? Maar nee, 
gekkies, vandaag bezoeken we de 
piramides. Het is daar ongelofelijk 
warm! Farao Toeterniettoe heeft 
ons persoonlijk uitgenodigd voor 
een rondleiding! 

24/12: Geen KSA want de 
meesten zullen bij hun familie 
vieren! Vrolijk kerstfeest! 

31/12: Geen KSA? En dat 2 weken 
op een rij? Wel, sluit het jaar maar 
goed af en dan zijn we er volgende 
week opnieuw met driedubbel 
zoveel energie! 

Jongleeuwkes Oranje 
1ste leerjaar 
05/11: Vandaag gaan we op 
bezoek bij Roodkapje in het 
Sprookjesbos, ze heeft onze hulp 
nodig! Komen jullie helpen? 

12/11: Geen KSA! Jullie leiding is 
op weekend! Maar volgende week 

zijn we er weer met superleuke 
activiteiten. 

19/11: LOL-dag!!!! Vandaag zijn 
de leden welkom van 14u-17u, 
maar ook de ouders mogen vanaf 
15u30 komen! Zullen de leden dit 
jaar winnen, hun ouders of zal het 
toch de leiding zijn? Om 20u30 zijn 
alle ouders terug welkom om iets 
te komen drinken in ons 
oudercafé. 

26/11: Vandaag  is alles oranje! 
Oranje boom, oranje wolken, 
oranje mannetjes … 

03/12: ZATERDAGAVOND VAN 
18U TOT 20U  Zie ginds komt de 
stoomboot uit Spanje weer aan. 
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie 
hem al staan. Hoe huppelt zijn 
paardje het dek op en neer. Hoe 
waaien de wimpels al heen en al 
weer.  

10/12: ZATERDAGAVOND VAN 
18U TOT 20U Peter Pan heeft 
gezegd dat jullie niet in 
Nooitgedachtenland binnen 
mogen, want jullie zijn niet slim 
genoeg. Maar niet getreurd, wij 
gaan jullie helpen om slimmer te 
worden!  

17/12: ZATERDAGAVOND VAN 
18U TOT 20U Dit weekend is het 
enige echte KSA-kerstfeestje!! 
Brengen jullie allemaal een 
cadeautje mee van rond de €5? 

Dag, lieve KSA’er/KSA’ster 

Wat gaat de tijd snel, het is alweer 

november! De periode dat het 

stilaan toch wel wat kouder begint 

te worden en dat de dagen stilaan 

wat korter worden. Maar niet 

getreurd! KSA blijft gewoon 

doorgaan! 

Kleed jullie zeker goed aan en kijk 

altijd het maandprogramma na, 

want af en toe zullen de uren 

anders zijn dan normaal. 

 

Tot zaterdag! 
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24/12: Geen KSA!  Jingle Bells, 
Jingle Bells, Jingle all the way! Oh, 
what fun it is to ride in a one horse 
open sleigh, hey! 

31/12: Geen KSA!  10, 9, 8, 7, 6, 5, 
4, 3, 2, 1, Gelukkig Nieuwjaar!!! 10 
dikke kussen! Wij zien jullie 
volgend jaar weer!  

Jongleeuwkes Blauw 
2de leerjaar 
05/11: Kunnen jullie al lekkere 
gerechtjes voor ons koken? Haal 
jullie kookkunsten maar naar 
boven! We gaan iets lekkers 
maken om van te smikkelen. 

12/11: Geen KSA! Sorry onze 
kleine Jongleeuwkes, we gaan 
jullie missen! 

19/11: LOL-dag!!!! Vandaag zijn 
de leden welkom van 14u-17u, 
maar ook de ouders mogen vanaf 
15u30 komen! Zullen de leden dit 
jaar winnen, hun ouders of zal het 
toch de leiding zijn? Om 20u30 zijn 
alle ouders terug welkom om iets 
te komen drinken in ons 
oudercafé. 

26/11: Vandaag duiken we verder 
in het verhaal van Rapunzel! Jullie 
weten ondertussen hoe het komt 
dat Rapunzel vastzit in die hoge 
toren. Maar wil ze daar wel 
blijven? Kom mee op avontuur 
met Flynn Ryder en help hem 
Rapunzel te bevrijden. 

03/12: ZATERDAGAVOND VAN 
18u TOT 20U Oefen maar op jullie 
schattigste lach EVER, want 
Sinterklaas brengt vanavond een 
bezoekje aan onze KSA. Als jullie 
heel flink zijn, krijgen jullie 
misschien wel iets lekkers! We 
verwachten dat jullie heel de 
avond braaf zijn, want de 
roetpieten steken stoute kindjes in 
hun zak … 

10/12:  ZATERDAGAVOND VAN 
18U TOT 20U Hopelijk zijn jullie 
niet wild maar ook niet te moe, 
want vandaag gaan we gezellig en 
rustig een filmpje kijken! Je mag je 

pyjama of onesie aandoen om het 
extra gezellig te maken! 

17/12:  ZATERDAGAVOND VAN 
18u TOT 20U De Kerstman komt 
steeds dichterbij…Nog een weekje 
en het is zo ver. Trek je mooiste 
kerstpakje maar al aan, want 
vandaag vieren wij feest! Je mag 
vanavond een cadeautje van 
maximum €2 meenemen. 

24/12: Geen KSA! Geniet van jullie 
kerstavond met jullie familie! We 
hopen dat jullie lekker zullen eten 
en veel plezier maken! Vrolijk 
kerstfeest! 

31/12: Geen KSA! Vanavond 
vliegen we samen het nieuwe jaar 
in! Een nieuw jaar betekent ook 
nog meer KSA! We zien jullie graag 
in 2023 terug! 

Leeuwkes Oranje 
3de leerjaar 
05/11: Oh nee! Legoland is 
verwoest! We moeten zo snel 
mogelijk een plan verzinnen om 
dit op te lossen! 

12/11: Geen KSA! Jullie leiding is 
met z’n vijven naar Ibiza voor een 
relaxerend weekendje. We zullen 
zeker aan jullie denken! 

19/11: 19/11: LOL-dag!!!! 
Vandaag zijn de leden welkom van 
14u-17u, maar ook de ouders 
mogen vanaf 15u30 komen! Zullen 
de leden dit jaar winnen, hun 
ouders of zal het toch de leiding 
zijn? Om 20u30 zijn alle ouders 
terug welkom om iets te komen 
drinken in ons oudercafé. 

26/11: In deze vergadering gaan 
we zien of jullie de kleur oranje 
wel echt verdienen, want jullie 
gaan het opnemen tegen de 
JLEEO! Kom en bewijs dat wij de 
betere oranjes zijn. 

03/12: ZATERDAGAVOND VAN 
18U TOT 20U Er is een oude man 
op bezoek vandaag! Hij heeft een 
lange baard, een lange mantel en 
hij draagt een magische stok met 
zich mee. Wie zal het zijn? 
Perkamentus of Sinterklaas? 

10/12: ZATERDAGAVOND VAN 
18U TOT 20U Vandaag gaan we 
verder met onze wereldreis. We 
verlaten ons geliefde Belgenlandje 
en we vertrekken naar onze 
volgende bestemming.  

17/12: ZATERDAGAVOND VAN 
18U TOT 20U Kerstmis vieren met 
de familie? Boooo! Kerstmis 
vieren met jullie leiding? Yeaaaah! 
Neem allemaal een cadeautje mee 
van max. €5! 

24/12: Geen KSA! Het is te koud 
vandaag, sorry! 

31/12: Geen KSA! Gelukkig 
Kerstmis en een fijn Nieuwjaar! 
Vier de start van het nieuwe jaar 
maar goed. Het zal wel zonder ons 
moeten, maar hopelijk zien we 
jullie volgend jaar weer terug! 

Leeuwkes Blauw 
4de leerjaar 
05/11: Jullie leiding eet heel graag. 
Daarom mogen jullie vandaag 
jullie culinaire talent bovenhalen. 
Wie zal de beste kok(in) van de 
Leeuwkes Blauw zijn?  

12/11: Geen KSA! De leiding is op 
weekend, volgende week zijn we 
er weer om jullie de beste dag van 
de week te bezorgen! 

19/11: 19/11: LOL-dag!!!! 
Vandaag zijn de leden welkom van 
14u-17u, maar ook de ouders 
mogen vanaf 15u30 komen! Zullen 
de leden dit jaar winnen, hun 
ouders of zal het toch de leiding 
zijn? Om 20u30 zijn alle ouders 
terug welkom om iets te komen 
drinken in ons oudercafé. 

26/11: Hoogdag 2 van het jaar is 
aangebroken. We verklappen nog 
niet te veel maar er kunnen 
misschien wel vlammen gespot 
worden vandaag.  

03/12: ZATERDAGAVOND 18U-
20U Zijn jullie allemaal wel zo 
braaf geweest als jullie ons doen 
geloven? Of is er toch iemand op 
de stoute-lijst terechtgekomen en 
wordt deze in de zak van onze 
KSA-piet gestoken?  



10/12: ZATERDAGAVOND 18U-
20U Een (enge) tocht door het 
donker tidiediediedie … Neem 
allemaal een zaklamp mee! 

17/12: ZATERDAGAVOND 18U-
20U Vandaag draait alles om het 
feit dat we samen zijn en veel 
plezier kunnen maken. We vieren 
samen Kerst! Neem allemaal een 
cadeautje mee van max. €5! 

24/12: Geen KSA!. Wij wensen 
iedereen een vrolijk kerstfeest! 

31/12: Geen KSA! Wij wensen 
jullie een vrolijk nieuwjaar en zien 
jullie volgende week terug! 

Jongknapen Oranje 
5de leerjaar 
05/11: Aahhhhh, zien jullie daar 
Tarzan slingeren? Hij heeft hulp 
nodig, hij vraagt om snel naar de 
Zwijndrechtse jungle te komen!!!! 

12/11: Geen KSA! Jullie geliefde 
leiding is op vakantie om eventjes 
tot rust te komen.  

19/11: LOL-dag!!!! Vandaag zijn 
de leden welkom van 14u-17u, 
maar ook de ouders mogen vanaf 
15u30 komen! Zullen de leden dit 
jaar winnen, hun ouders of zal het 
toch de leiding zijn? Om 20u30 zijn 
alle ouders terug welkom om iets 
te komen drinken in ons 
oudercafé. 

26/11: Het wereldkampioenschap 
voetbal is nu al enkele dagen 
bezig, maar wij, de oranje duivels, 
zijn beter. Begin al maar met 
stretchen. 

03/12: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U Hij komt, hij komt. 
De  lieve, goede Paashaas. Mijn 
beste vriend , jouw beste vriend, 
de vriend van ieder kind. 

10/12: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U Boehoe, er zijn 
spoken gezien rond het lokaal. 
Vergeet jullie Ghostbuster 3000XL 
niet! 

17/12: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U De leiding doet een 
gokje dat jullie allemaal komen 

deze avond, maar kunnen jullie 
goed gokken is de vraag? 

24/12: Geen KSA! Geniet van 
Kerstmis met de familie terwijl 
jullie geliefde leiding aan het 
studeren is voor de examens. 

31/12: Geen KSA! Blijf lekker thuis 
en geniet van de mooie kleurtjes 
die jullie deze avond zullen zien. 
We missen jullie al de volle 2 
weken. 

Jongknapen Blauw 
6de leerjaar 
05/11: Exact 400 jaar geleden 
werd er een aanslag gepleegd op 
het Britse parlement. Via een 
betrouwbare bron hebben we 
vernomen dat de geschiedenis 
zich vandaag gaat herhalen.  

12/11: Geen KSA! Jullie gaan jullie 
super leuke leiding jammer 
genoeg een weekje extra moeten 

missen     Je hoeft niet te wenen, 
want volgende week zie je ons al 
terug!  

19/11: LOL-dag!!!! Vandaag zijn 
de leden welkom van 14u-17u, 
maar ook de ouders mogen vanaf 
15u30 komen! Zullen de leden dit 
jaar winnen, hun ouders of zal het 
toch de leiding zijn? Om 20u30 zijn 
alle ouders terug welkom om iets 
te komen drinken in ons 
oudercafé. 

26/11: Ik heb knikkers, blauwe, 
groene en gele. In alle kleuren van 
de regenboog. Daar kan ik 
eindeloos mee spelen, maar liefst 
houd ik ze voor mijn oog.  

03/12: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U: We moeten helaas 
mededelen dat er dit jaar geen 
brave kindjes zijn …. Jullie krijgen 
twee uur om dit te kunnen 
veranderen. Doe jullie best. 

10/12: Oh nee, de nationale 
veiligheid heeft ons laten weten 
dat iedereen een condoom moet 
dragen, want er is een soa-golf 
opkomst!! HET GROTE SOA-SPEL!!! 

17/12: HELP! HELP! Waar is onze 
bondsleider naartoe??? Iemand 

van jullie leiding heeft hem 
ontvoerd om zelf de nieuwe 
bondsleider/bondsleidster te 
worden. Maar wie? 

24/12: Geen KSA! Jullie leiding 
gaat vandaag naar de Noordpool 
om te solliciteren als kerstelfjes.  

31/12: Geen KSA! OH nee, we zijn 
Bartje vergeten bij de rendieren 
en moeten helemaal terug naar de 
Noordpool. Tot volgend jaar!  

Knapen 
1ste en 2de middelbaar 
05/11: Het wordt kouder en de 
gasprijzen stijgen dus hoe gaan we 
onszelf warm houden? Veel 
bewegen! Trek dus alvast jullie 
sportschoenen/-kleren  aan want 
vandaag gaan wij flink zweten. 

12/11: Geen KSA! Omdat jullie 
altijd zo vermoeiend zijn, hebben 
wij besloten om eens een 
welverdiende pauze te nemen dit 
weekend. Maar niet getreurd 
want volgende week zijn we zeker 
terug. 

19/11: 19/11: LOL-dag!!!! 
Vandaag zijn de leden welkom van 
14u-17u, maar ook de ouders 
mogen vanaf 15u30 komen! Zullen 
de leden dit jaar winnen, hun 
ouders of zal het toch de leiding 
zijn? Om 20u30 zijn alle ouders 
terug welkom om iets te komen 
drinken in ons oudercafé. 

26/11: Omdat jullie je 
langzamerhand toch steeds 
volwassener gaan gedragen, willen 
wij het zekere voor het onzekere 
nemen en  gaan we  jullie vandaag 
leren hoe je op een veilige manier 
baby’tjes maakt. 

03/12: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U Hoor wie klopt daar 
kind’ren. Hoor wie klopt daar 
kind’ren. Hoor wie klopt daar 
zachtjes tegen ’t raam?  

10/12: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U Vandaag gaan we 
Slenderman zoeken in het donkere 
niet zo vredes(volle)bos van 



zwijndrecht dus neem zeker 
allemaal een zaklamp mee!!! 

17/12: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U Steven Spielberg, 
Quentin Tarantino, Christopher 
Nolan, Erik Van Looy …  
Vandaag gaan we de prachtige 
werken van deze grootmeesters 
bezichtigen. 

24/12: Geen KSA! Wij spenderen 
op kerstavond liever onze tijd met  
onze families. Vrolijk Kerstmis en 
een gelukkig Nieuwjaar!!! 

31/12: Geen KSA! Jullie favoriete 
leiding is momenteel hard aan het 
studeren en wij hebben dus 
jammer genoeg geen tijd om aan 
jullie leiding te komen geven. 

Jonghernieuwers 
3de en 4de middelbaar 
05/11: Vandaag gaan we de stad 
Antwerpen onveilig maken! (Deze 
keer écht hihi).  

12/11: Geen KSA! De leiding is 
jullie kotsbeu en gaan met z’n alle 
op weekend om tot rust te komen 
en van jullie gezaag af te zijn. Het 
moment om extra puberaal 
gedrag te verkopen thuis en niet 
op KSA. (Of gewoon hangen op 
het skatepark natuurlijk.) 

19/11: LOL-dag!!!! Vandaag zijn 
de leden welkom van 14u-17u, 
maar ook de ouders mogen vanaf 
15u30 komen! Zullen de leden dit 
jaar winnen, hun ouders of zal het 
toch de leiding zijn? Om 20u30 zijn 
alle ouders terug welkom om iets 
te komen drinken in ons 
oudercafé. 

26/11: Hopelijk hebben jullie 
allemaal architectuur gestudeerd 
want vandaag gaan we jouw 
bouwkundige kwaliteiten nodig 
hebben. Vergeet niet je fluohesje, 
fietshelm en je thermos koffie 
voor op de werf. PS: Breng 
skateboard, step, rollerblades, e-
step … 

03/12: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U De Sint heeft hulp 
nodig bij het rondbrengen van 

pakjes. Gelukkig zijn de 
Jonghernieuwers de beste pieten 
van de wereld. Door ze speciale 
voeding te geven, kunnen ze wel 
tot 2x meer pakjes rondbrengen 
dan de gewone roetpiet.  

10/12: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U Vanavond worden 
we stinkend rijk door geld in te 
zetten op paardenraces. Hopelijk 
heeft jouw paard de sterkste 
benen en loopt hij naar de 
overwinning. Kom gekleed als 
James Bond, of een Bond-girl.  

17/12: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U De 
Jonghernieuwermeisjes zijn HO, 
HO, HO’s. De kerstmannen gaan 
jullie opvoeden want anders 
krijgen jullie geen pakjes op 
Kerstmis …  

24/12: Geen KSA! Kruip dicht 
tegen je familie op deze koude 
winterdagen. Geniet van een 
mooie kerstavond en we wensen 
jullie vrolijke feestdagen.  

31/12: Geen KSA! We zeggen dag 
tegen 2022 en we verwelkomen 
een nieuw jaar. Nieuw jaar, 
nieuwe kansen, zeg dag tegen je 
slechte gewoontes en kwaliteiten. 
Allé … tot volgend jaar he !!!! 
hahahahhahaha 

Vernieuwers 
5de middelbaar 
05/11: Goh wat doet ge zoal met 
die sukkeltjes die niet op reis gaan 
met hun gezin in de vakantie? We 
spelen natuurlijk reis rond de 
wereld! Zo kunnen ook jullie een 
stukje van de wereld zien. 

12/11: Geen KSA! Hou jullie in 
stilte bezig, de leiding is even op 
Hernieuwerweekend. Als jullie 
later groot en sterk zullen wezen, 
mogen jullie misschien ook mee. 

19/11: LOL-dag!!!! Vandaag zijn 
de leden welkom van 14u-17u, 
maar ook de ouders mogen vanaf 
15u30 komen! Zullen de leden dit 
jaar winnen, hun ouders of zal het 
toch de leiding zijn? Om 20u30 zijn 

alle ouders terug welkom om iets 
te komen drinken in ons 
oudercafé. 

26/11: Het is zover! Vandaag 
vinden onze geweldige 
Bollekesfeesten plaats! Het 
belooft dus een geweldige 
namiddag en avond voor jullie te 
worden. Vraag ook zeker alvast 
aan jullie ouders om deze avond 
vrij te houden. Meer info volgt nog 
:) 

03/12: ZATERDERDAGAVOND 
VAN 19U TOT 21U F*ck 
Sinterklaas, Ward is bijna jarig dus 
dat gaan we vieren. Maak u klaar 
voor het allergekste feestje dat je 
ooit op zaterdag 3 december 2022 
zult beleven. 

10/12: ZATERDERDAGAVOND 
VAN 19U TOT 21U Nu zullen jullie 
waarschijnlijk doorhebben dat de 
examens toch niet zo goed gaan. 
Geen zorgen! We gaan met jullie 
op zoek naar alternatieve 
carrièrepaden die beter bij jullie 
passen. Dit lijken misschien geen 
moeilijke of belangrijke jobs, maar 
het is misschien wel iets voor jou 
(journalist, verpleegster, econoom 
…)  

17/12: ZATERDERDAGAVOND 
VAN 19U TOT 21U Woehoew jullie 
examens zijn gedaan (allé dat 
denken we toch, anders wel 
jammer)! Dit kan natuurlijk maar 
één ding betekenen!! De examens 
van de leiding komen eraan :o 
Vandaag moeten jullie hen zoveel 
mogelijk helpen met studeren, 
want zo slim zijn ze niet. 

24/12: Geen KSA vandaag. Geniet 
van de feestdagen, hopelijk brengt 
de kerstman je alle pakjes waar je 
ooit van droomde xx (P.S kleine 
challenge om jullie bezig te 
houden: kom 5kg bij tussen Kerst 
en Nieuwjaar) 

31/12: Geen KSA! Op deze 
speciale dag ook geen KSA. Maak 
iets moois van jullie laatste 
momentjes in 2022, we zien jullie 
graag terug in het nieuwe jaar!

 


