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Voorwoord 

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

Afgelopen werkjaar was weer een KSA-jaar om in te kaderen! Nu tal van leuke spelletjes, 

evenementen, weekendjes en niet te vergeten de 3 geweldige kampen achter de rug zijn, 

kijken wij met veel plezier en nieuwsgierigheid uit naar het komend werkjaar. 

Heel de leidingsploeg staat te popelen om er met jullie weer een bangelijk KSA-jaar van te 

maken. Op 17 september wordt het weer tijd om dat blauwe hemd uit de kast te halen want 

dan trappen we het jaar af met onze startdag! 

Ook dit jaar wordt het weer een jaar vol KSA-plezier! Naast onze wekelijkse zaterdagen vol 

met avontuur en plezier, hebben wij dit jaar weer tal van activiteiten voor jullie in petto. De 

eerste datum die jullie alvast in de agenda mogen aanstippen is 14 en 15 oktober, de jeugd 

kan hun dansbenen laten losgaan op BAM en de dag erna kan iedereen lekkere mosseltjes 

komen eten op de Mosselsouper! 

Vervolgens staat op 21 tot 23 april 2023 ons heus KSA Feestweekend op ons te wachten! 

Met een nieuwe formule hopen wij jullie hier talrijk te zien. 

U ziet het, het belooft weer een KSA-jaar te worden vol met memorabele gebeurtenissen en 

herinneringen voor het leven! We hopen met heel de leidingsploeg dat KSA een plek is waar 

iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen zich thuis voelt. Wij wensen jullie alvast een zalig 

jaar toe en veel leesplezier in dit startdaghet! 

 

Stevige kerelsgroeten, 

Ward Leysens 
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Inschrijvingen/Lidgeld 

 

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 16 oktober 2021 op de rekening 

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

‘Voornaam (of voornamen) Achternaam Lidgeld KSA’  

Heeft uw kind een UITPAS met kansentarief, dan bedraagt het lidgeld nog maar 5 euro. Voor meer 

vragen omtrent lidgeld en de UITPAS, contacteer ons via administratie@ksazwijndrecht.be  

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. De medische fiche kan u downloaden op onze site 

www.ksazwijndrecht.be/inschrijvingen.  
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De medische fiche kan u downloaden op onze site www.ksazwijndrecht.be/inschrijvingen.  

Daarna zijn er drie opties:  

1. 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!)  

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

3. 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 16 oktober 2022!  

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, 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 de startdag, 17/09/2022 en op de vriendjesdag, 24/09/2022, voorzien we 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. 
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Jaarplanning 2022-2023 

 

17/09 Startdag  @ KSA Lokaal 

24/09 Vriendjesdag @ KSA Lokaal 

14/10 BAM @ Den Trechter 

15/10 Mosselsouper @ De Regenboog 

21/10 Dag van de jeugdbeweging  

11-13/11 HN-weekend  

03/12 Sinterklaas @ KSA Lokaal 

07/01 Driekoningen  

11/02 Vriendjesdag @ KSA Lokaal 

24-26/02 Kampverkenning  

3-5/03 JLEE-LEE weekendje 

JKN- weekendje 

 

18/03 Wafelverkoop @ KSA Lokaal 

01/04 OL-Dag @ KSA Lokaal 

11-14/04 Joepie @ Bestemming X 

21-23/04 KSA Feesten @ KSA Lokaal 

06/05 Bondsuitstap  

03-09/07 Klein Kamp  

07-09/07 Micro Kamp  

19-29/07 Groot Kamp  
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Jaarthema  

 
Kameraad in't Kwadraat!  

Vriendschap is gelijkwaardig geven en 

nemen en ten allen tijde de mogelijkheid 

hebben om jezelf te zijn. Vriendschap is 

sympathie en empathie. Dat is wederzijds 

begrip en medeleven tonen. Dat is eerlijk 

durven zijn, ook in situaties waarin het 

voor anderen moeilijk kan zijn om de 

waarheid te spreken of te horen. 

Vriendschap is je eigen gevoelens durven 

uiten, fouten en vergissingen durven 

maken zonder bang te zijn dat je 

daarvoor wordt veroordeeld.  

Vriendschap is vertrouwen in elkaar. Vriendschap is zorg dragen voor elkaar. 

Aan de basis van elke vriendschap ligt ten minste één gezamenlijke interesse of ervaring. Bij de start 

van ieders KSA-carrière is die ene gemeenschappelijke interesse: KSA! De gezamenlijke ervaringen 

worden opgebouwd doorheen de KSA-carrière en versterken vriendschappen die vaak al van jongs af 

aan beginnen. Uit die levenslange vriendschappen vloeien er connecties waarop zowel nu als later 

beroep kan gedaan worden. De vriendschappen die je bij KSA sluit zijn oprecht, zonder 

houdbaarheidsdatum en bevatten net dat tikkeltje meer.  

Daarnaast vormen vriendschappen bij KSA een vangnet voor als het even moeilijk gaat. Zowel leiding 

als leden dragen zorg voor elkaar door binnen de beweging met respect naar iedereen te luisteren. 

De deur staat altijd open voor een goed gesprek, een luisterend oor, een schouderklop, een glimlach 

of een leuke activiteit tijdens KSA. 

Bij KSA dragen we allemaal een verantwoordelijkheid over en voor elkaar. Vriendschap bij KSA reikt 

veel verder dan de activiteiten op zaterdag en zondag. KSA’er ben je namelijk niet voor even, dat ben 

je voor het leven. Door spel, plezier, avontuur maar ook soms verdriet ontstaat er bij KSA een hechte 

vertrouwensband. 

Bij KSA zijn we 72.000 handen op één buik. Je vind er de vriendschappen met net dat tikkeltje meer. 

Bij KSA vind je jouw kameraad in’t kwadraat! 
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KSA Zwijndrecht Bouwt! 

 

Het bouwproject krijgt vorm 

De ledenaantallen van KSA groeien al sinds begin jaren ’90 gestaag aan. In april 2016 trok KSA naar 

de nieuwe lokalen aan de R. Orlentstraat. Daarmee zag een project, waaraan vele KSA’ers, oud-

KSA’ers en ouders jarenlang hadden meegewerkt, eindelijk voltooiing. Maar een groeiende en 

bloeiende werking zorgt voor nieuwe uitdagingen, waaronder plaatsgebrek. 

In de schoot van vzw Vlaamse Kerels werd in 2020 een nieuw Bouwcomité opgericht en nieuwe 

plannen zagen het daglicht. Zo zal er een nieuwe overdekte speelruimte  worden gebouwd en 

bergruimte worden voorzien. Deze ruimtes zullen worden gebouwd aansluitend op de huidige 

opbergruimte voor het materiaal. Daarnaast zal er in samenwerking met de landschapsregio Schelde-

Durme een opwaardering gebeuren van het buitenterrein om dit avontuurlijker en duurzamer te 

maken.  

Na een pauze omwille van de coronapandemie, werd tijdens het feestweekend ter ere van 95 jaar 

jubileum het bouwproject officieel voorgesteld. De nodige financiering werd hierna opgehaald en de 

planning voor de effectieve bouwwerken werd opgemaakt. Ondertussen had de actualiteit echter 

Zwijndrecht en dus ook onze KSA en onze bouwplannen ingehaald. Het hele PFAS/PFOS-dossier 

dreigde ook ons bouwproject uit te stellen, misschien zelfs voor meerdere jaren. In juli konden we 

toch opgelucht adem halen, want een oplossing voor bouwprojecten bleek gevonden. 

Indien alles goed verloopt zal in september de eerste ‘spade’ in de grond worden gestoken en zal 

eind oktober 2022 de ruwbouw verrijzen op het terrein.  

Bouwcomité zoekt vrijwilligers 

Ook bij de uitbreiding van onze lokalen is voor hetzelfde bouwmateriaal en -concept gekozen. Dat wil 

zeggen dat de ruwbouw op zeer korte tijd zal verrijzen op de KSA-terreinen. Voor de afwerking willen 

we, zoals bij de bouw van onze lokalen, een beroep doen op vrijwilligers, die we zoeken bij de oud-

KSA’ers, ouders en KSA’ers. De werkdagen zullen steeds op een zaterdag vallen. Vlaamse Kerels vzw 

zorgt voor de nodige omkadering (lunch, drank, verzekering van de medewerkers, ...). 

Concreet zijn we op zoek naar mensen die de volgende taken kunnen uitvoeren: 

o Afwerking van de gevel 

o Vernissen 

o Elektriciteitswerken  

o Catering 

Bent u geïnteresseerd om mee te helpen of kent u iemand? Contacteer dan het bouwcomité via  

bouw@ksazwijndrecht.be of telefonisch via +32 470652301 (Lennert Vandeputte). U zal zo worden 

toegevoegd aan de poule van medewerkers. Wanneer er meer zicht is op de concrete planning zal u 

dan gecontacteerd worden. 

Alle werken zullen uiteraard gebeuren onder de heersende veiligheidsvoorschriften m.b.t. PFAS. Hebt 

u hier meer vragen over, dan kan u altijd terecht op https://bouw.ksazwijndrecht.be of bij iemand van 

het bouwcomité. 

 

mailto:bouw@ksazwijndrecht.be
https://bouw.ksazwijndrecht.be/
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Steun het bouwproject! 

U kan het bouwproject van KSA Vlaamse Kerels nog steeds een financieel duwtje in de rug geven door 

een gift te doen. Voor giften vanaf € 40 kan u een officieel attest ontvangen, waardoor deze gift voor 

45% fiscaal aftrekbaar wordt.  

U kan een gift doneren door naar onze pagina te gaan op het giftenplatform van KSA Nationaal: 

https://ksa.koalect.com/nl-NL/p/ksa-zwijndrecht-bouw of via onze website bouw.ksazwijndrecht.be 

door op de button ‘steun ons 

bouwproject’ te klikken.  

Voor meer vragen of informatie kan u 

ons altijd contacteren via 

bouw@ksazwijndrecht.be. 

 

Onze plannen in beeld 

 

 

 

 

 

 

 

https://ksa.koalect.com/nl-NL/p/ksa-zwijndrecht-bouw
mailto:bouw@ksazwijndrecht.be
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Vriendjesdag 
 

“Fijne Hongerspelen en mogen de kansen immer in je voordeel zijn.” 

Opstand. Een gewelddadige opstand. Jaren geleden kwamen de districten in opstand 

tegen het Capitool. Het verzet, dat bestond uit alle 11 groepen in KSA, besloot dat het 

tijd werd om op te komen tegen de tirannie van de bondsleiding. Ondanks de 

vrijgevigheid van het Capitool, waren de bannen niet tevreden met het systeem. 

KSA’er vocht tegen KSA’er, tot er niets overbleef … 

En toen kwam de vrede. Daar was hard voor gevochten. De bannen herrezen uit de as en een nieuw 

tijdperk brak aan. Maar deze vrijheid heeft een prijs. Het Capitool moest en zou de bannen aan deze 

gruwel blijven herinneren. Toen de verraderlijke bannen waren verslagen, zwoeren wij als KSA dat 

we zulk verraad nooit meer zouden tolereren. En zo werd er beslist dat alle bannen uit KSA 

Zwijndrecht elk jaar leden moeten leveren, om te vechten in een toernooi vol eer, moed en 

opoffering. De winnende ban zou baden in rijkdom ter herinnering aan de vrijgevigheid en 

vergevingsgezindheid van het Capitool. Aldus gedenken wij ons verleden. Aldus bewaren wij onze 

toekomst. 

En zo zal KSA Zwijndrecht ook dit jaar een nieuwe Hongerspelen organiseren, waarbij elke ban zal 

strijden voor de titel van de beste ban. Er zal namelijk maar één district zegevieren … 
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Neem jij vandaag jouw vriend(inn)en mee die nog niet in KSA zitten? Dan mag je dit briefje 

aan hen afgeven en kunnen zij dit meenemen naar KSA wanneer zij eens komen proberen. 

Vergeet dit zeker niet, want er zou wel eens een lekkere prijs verdiend kunnen worden. 

 

Er zijn drie vriendjesdagen, dit betekent dat er meerdere kansen zijn om een prijs te winnen! 

Elke vriendjesdag zullen de nieuwe briefjes in een pot worden verzameld, en zal een 

onschuldige hand de winnaar van de dag bepalen. Niet alleen jij, maar je hele ban krijgt een 

beloning! 

Hoe meer vriendjes, hoe meer kans je ban maakt op een verassing!  
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BAM XII 

 

1, 2, 3..., 11, 12!  

Jazeker, we zijn dit jaar reeds toe aan de 12de editie van BAM BoozeandMusic. Op vrijdag 14 oktober 

zullen de jongeren vanuit Zwijndrecht en omstreken weer massaal toestromen naar de kelder van JC 

den Trechter.  

Het belooft een knaller van een feest te worden met top-DJ’s, een indrukwekkende lichtshow, koele 

dranken, warme versnaperingen en sfeer met hopen.  Kort samengevat een onvergetelijke avond 

dus! 

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

facebookpagina: BAM BoozeandMusic of onze instagrampagina: bam_2070 

Hopelijk tot binnenkort! 

Team BAM 
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Mosselsouper 
 

BESTE OUDERS, OUD-KSA’ERS EN 

SYMPATHISANTEN 

Op zaterdag 15 oktober 2022, 

organiseren wij, KSA Vlaamse 

Kerels Zwijndrecht met veel plezier 

terug onze jaarlijkse 

mosselsouper. Ons eetmaal vindt 

dit jaar weer plaats in woon- en 

zorgcentrum de Regenboog 

(Regenbooglaan 14, 2070 

Zwijndrecht).  

Nieuw dit jaar zijn de twee avondshiften. De eerste shift loopt van 16u30 tot 18u30. In de latere 

avond zijn jullie welkom vanaf 19u om met de tweede shift de avond af te sluiten. Kijk dus goed naar 

het tijdslot op de website! Omdat niet iedereen een al te grote fan van mosselen is, voorzien we ook 

een alternatief. Dit zal zoals gewoonlijk onze overheerlijke spaghetti bolognaise zijn. Ook aan de 

vegetariërs onder jullie wordt er gedacht en voorzien we een vegetarische pasta. Als afsluiter kan u 

genieten van een lekker dessertje. Per volwassen persoon vragen we €24 voor het mosselmenu (met 

friet of brood), en €15 voor de spaghetti of vegetarische pasta. Per kind is het €19 voor het 

mosselmenu (met friet of met brood) en €12 voor de spaghetti of vegetarische pasta. Bij elke menu 

zit er een dessert en welkomstdrankje inbegrepen.  

 

Inschrijven kan vanaf 12/09/2022 via onze website; www.ksazwijndrecht.be. De deadline voor de 

inschrijvingen is 08/10/2022, dus wacht niet te lang en schrijf je zeker in!  

 

Bij vragen mag u altijd mailen naar mosselsouper@ksazwijndrecht.be  

Tot dan!  

 

 

 

 

 

http://www.ksazwijndrecht.be/
mailto:mosselsouper@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 op jou, twijfel dan niet om eens langs te 

komen op een van onze vergaderingen van het oudercomité! Interesse? Laat ons zeker iets weten via 

oudercomite@ksazwijndrecht.be en wij ontvangen jullie met open armen. Spreek gerust af met 

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

 

Tot dan!  
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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 jaarthema label 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) 

  

De Webshop 

 

Sinds vorig jaar is onze webshop gelanceerd. Deze vind je makkelijk door naar de website van KSA 

Zwijndrecht te gaan en dan rechtsboven op het woordje “Webshop” te klikken. Neem rustig de tijd 

om je bestelling te plaatsen en deze kan je al de eerstvolgende zaterdag oppikken aan het 

secretariaat. De bestellingen zijn op naam dus check zeker nog eens op welke naam je besteld hebt. 

 

Uiteraard is het ook mogelijk om het uniform bij het secretariaat aan te kopen. Indien je niet zeker 

zou zijn van de juiste maat, ben je steeds welkom voor een pasbeurt. Voor eventuele vragen kan je 

terecht via unformen@ksazwijndrecht.be 
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Voorstelling van de banleiding 

Tijgerkes 

Hey, lieve Tijgerkes 

Welkom bij de KSA! 

Hier ontmoet je nieuwe vriendjes met wie je elke zaterdag superveel plezier zal 

maken. Samen op avontuur gaan in een bos, of ravotten op het grote plein, dit jaar 

gaan we ongelofelijk veel toffe activiteiten doen. Zijn jullie er klaar voor?  

Kleur deze leuke kleurplaat in en ontdek via de gevonden pijlen in de plaat wie je 

nieuwe leiding gaat zijn! 
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Jongleeuwkes Oranje 

 

 

 

Dag liefste Jongleeuwkes Oranje 

Dit jaar start weer een nieuw KSA jaar voor jullie en daar hoort natuurlijk ook nieuwe 

leidingploeg bij. Samen gaan we allerlei knotsgekke avonturen beleven zoals de 

wereld van Peter Pan ontdekken. 

Benieuwd wie jullie nieuwe leiding gaat worden? We zitten hier verstopt op 

Nooitgedachtland.  

Kunnen jullie ons vinden?   
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Jongleeuwkes Blauw 

 

 

 

 

Lieve Jongleeuwkes Blauw 

Jullie zijn een jaartje ouder en een jaartje wijzer geworden. Jullie 

laten de kleur ‘oranje’ achter jullie om stoere Jongleeuwkes Blauw 

te worden. Een nieuw jaar betekent ook een nieuw avontuur. 

Daarom nemen wij jullie dit jaar mee in het verhaal van Rapunzel. 

Een verhaal dat niet alleen gaat over een prinses in een toren, 

maar ook over dieven, spannende tochten en moeilijke keuzes. Zijn 

jullie klaar om dit avontuur met ons aan te gaan? 

Oh, nog één ding: misschien is het wel belangrijk om erachter te 

komen wie we juist zijn! Kunnen jullie deze raadsels oplossen en 

ontdekken wie we zijn?  

Veel groetjes en tot snel! 

Jullie leiding  
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Leeuwkes Oranje 

Hey, lieve Leeuwkes Oranje 

Het is weer tijd voor een nieuw KSA jaar! Wat betekent dat? Tijd voor een nieuwe 

leidingploeg! Dit jaar wordt het 3 keer leuker dan vorig jaar, dat kunnen wij jullie al zeker 

zeggen. We gaan dit jaar namelijk op wereldreis! Naar waar we gaan verklappen we nog 

niet, maar het belooft alvast heel leuk te worden. 

Zijn jullie benieuwd met wie jullie op reis zullen gaan? Match het juiste land met de juiste 

persoon en misschien kom je het wel te weten!  

Tot in september! 

Groetjes 

De Leeuwkes Oranje leiding 
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Leeuwkes Blauw 

Beste Leeuwkes Blauw 

Dit jaar wordt er één om nooit meer te vergeten, dat is een belofte dat wij jullie nu al 

kunnen maken. Maar wie zijn wij? WIJ zijn jullie leidingploeg van volgend jaar! Willen jullie 

graag weten hoe wij eruit zien? Daar zullen jullie een beetje moeite voor moeten doen. 

Hieronder vinden jullie allemaal onderdelen van een puzzel. Wanneer je de puzzel correct 

hebt gelegd herken je misschien wel een gezicht dat je  het komende jaar nog heel veel zal 

zien. 

Wij hebben er alvast heel erg veel zin in! 

Speelse groetjes, 

De Leeuwkes Blauw leiding 
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Jongknapen Oranje 

Zoek de 5 verschillen 

Wie zoekt, die vindt. Wie vindt, die weet. Kan jij ontcijferen wie wij zijn? Nee? Geen paniek, je ziet 

onze lieve snoetjes op 17 september, tot dan! 
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Jongknapen Blauw 

 

Hey Jongknaapjes Blauw, 

Zijn jullie benieuwd wie jullie leiding is? Bekijk dan zeker het filmpje en wie weet raden jullie 

wel wie wij zijn! 

 

https://youtu.be/tUh1NjnQDq8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tUh1NjnQDq8?fbclid=IwAR2sC3enr8mPibvXQacaz14Us4nyfA2kuZqgaRD3kB58GOPt3tBsvWVEb_c
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Knapen 

Dag Knaapjes, wij zijn Floris, Diete, Robin en Sarah en wij zijn jullie leiding dit jaar … 

LOL!! 

Dachten jullie nu echt dat het zo gemakkelijk zou zijn??? Jullie zullen jammer genoeg iets 

meer moeite moeten doen om te weten wie wij echt zijn! Jullie zijn Knapen, geen Tijgerkes. 

Dus kom uit uw zetel, en begin er maar aan! 

Alle informatie vinden jullie hier: 

 

Veel succes en tot 17 september! 
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Jonghernieuwers 

 

 

https://www.tiktok.com/@uglyneighbours/video/7129963106821885190?_t=8VA5kGNRl

e1&_r=1 

 

 

 

 

 

https://www.tiktok.com/@uglyneighbours/video/7129963106821885190?_t=8VA5kGNRle1&_r=1&fbclid=IwAR28O6AA6gTBvDUSoqQ7cwFIqGmBdPnQhWKiz7iD4XNKs5z1kUUAGlmkot0
https://www.tiktok.com/@uglyneighbours/video/7129963106821885190?_t=8VA5kGNRle1&_r=1&fbclid=IwAR28O6AA6gTBvDUSoqQ7cwFIqGmBdPnQhWKiz7iD4XNKs5z1kUUAGlmkot0
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Vernieuwers 

 

Haha, niks dervan 
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Hernieuwers 

Beste Hernieuwerleden 

Jullie weten zeker en vast niet wie jullie leiding wordt dit jaar. Daarom zullen wij jullie tips 

geven. Hopelijk kunnen jullie de puzzelstukjes samenleggen en zo te weten komen wie wij 

zijn! Succes!!!  
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ZOK - KRANT 
 

Augustus 2022 

Zwindrechtse Oud-KSA 

Richard Orlentstraat 43, 2070 Zwijndrecht 

zok@ksazwijndrecht.be 

https://zok.ksazwijndrecht.be/ 

 

De Zwindrechtse Oud-KSA is een vereniging die los staat van KSA, maar er wel nauw mee 

samenwerkt. De ZOK maakt ook gebruik van de KSA-lokalen en het materiaal van KSA. De ZOK heeft 

als doel de contacten tussen oud-KSA’ers (en VKSJ’sters) van Zwijndrecht te stimuleren, binnen 

generaties, tussen generaties en met de generaties nieuwe KSA’ers. De ZOK wil ook de werking van 

KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht ondersteunen. Zo zorgt de ZOK voor de continuïteit in vzw Vlaamse 

Kerels en vzw KSA 2070. Oud-KSA’ers worden zo nog steeds betrokken bij beheer en onderhoud van 

de lokalen, de organisatie van de KSA-feesten en dies meer. Oud-KSA’ers koken op kampen en 

weekendjes en vallen soms in voor leiding. De grootste prestatie was de bouw van de KSA-lokalen, 

waarbij oud-KSA’ers jarenlang een trekkende of dragende rol hebben gespeeld in de lange aanloop 

van en de uiteindelijke realisatie van dit bouwproject. Dit werkjaar wordt trouwens opnieuw een 

bouwproject gelanceerd om de lokalen uit te breiden. Ook hiervoor doen we graag weer een beroep 

op oud-KSA’ers (en ouders). Verder in dit nummer van Het daghet vindt u de nodige informatie 

hierover, maar we kunnen de inzet, het engagement en de ondersteuning van oud-KSA’ers enkel 

maar aanmoedigen! 

De ZOK is ook aangesloten bij de overkoepelende nationale oud-KSA-vereniging, vzw De Sjelter. In 

vergelijking met veel andere oud-KSA-verenigingen, blijkt de ZOK een zeer actieve groep te zijn. De 

ZOK is echter geen jeugdbeweging met wekelijkse activiteiten, maandelijkse bestuursvergaderingen, 

leiding en leden. De volledige werking drijft op vrijwillig engagement, niet alleen van het bestuur, 

maar ook van de deelnemers. De ZOK is geen leider-lid-verhaal. 

De ZOK wil de overkoepelende vereniging zijn van alle Zwijndrechtse oud-KSA’ers (en VKSJ’sters). We 

moedigen graag het lidmaatschap aan, wat er ook voor zorgt dat deelnemers verzekerd zijn, een 

verplichting voor medewerkers. Maar alle oud-KSA’ers, ook niet-ingeschreven oud-leden, zijn 

welkom, hoewel bij uitzonderlijk gelimiteerde activiteiten de voorrang kan gegeven worden aan 

ingeschreven leden. ZOK organiseert algemene activiteiten voor alle oudgedienden van KSA, waar 

een divers publiek op afkomt, soms vrij massaal, soms enkel de meerwaardezoekers. 

Er zijn er ook generaties die zelf activiteiten voor eigen groep organiseren (er zijn bijvoorbeeld  een 

aantal weekends), wat we ook graag willen ondersteunen. ZOK is de koepelorganisatie voor de 

Zwindrechtse oud-KSA’ers, maar naast algemene activiteiten is er zeker ook ruimte voor initiatieven 

per generatie, die kunnen schuilen onder de bredere ZOK-paraplu. 

Na anderhalf jaar dansen op een slappe koord door de COVID-perikelen, hopen we dat we dit werkjaar 

wel kunnen zorgen voor een jaar gevuld met activiteiten voor oud-KSA’ers. Een aantal klassieke 

activiteiten zijn weer van de partij, zoals het petanque-tornooi en het ZOK-weekend. Dit laatste willen 

https://zok.ksazwijndrecht.be/
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we echter in een nieuwe formule gieten, om de groeiende interesse en de grotere verscheidenheid 

van deelnemers goed op te vangen. Hoe dit er praktisch zal uitzien, is bij het ter perse gaan van dit 

nummer van Het daghet nog niet precies geweten. 

Maandelijkse petanque-avonden (toch wanneer het weer het toelaat) zullen zeker ook nog doorgaan, 

maar ook deze hebben we nog niet in de planning opgenomen. Deze zullen later via verschillende 

kanalen worden aangekondigd. 

Nieuw zijn de KSA-baravonden. KSA organiseert drie avonden, waar ook de oud-KSA’ers welkom zijn, 

om de banden tussen jong en oud wat nauwer aan te halen. 
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ZOKp2022-2023 

 

DOE MEE! SLUIT AAN! 

We maken graag alle Zwindrechtse oud-KSA’ers én VKSJ’sters warm om lid te worden: lidmaatschap 

bedraagt € 20. Partners van oud-KSA’ers die zelf geen KSA- of VKSJ-verleden hebben, kunnen zich 

inschrijven aan € 15 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 € 20 te storten op rek. BE06 1030 6195 9022 van Zwindrechtse Oud-KSA met 

vermelding ‘Lidgeld 2022-2023’. Partners door €15 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. Activiteiten met beperkte capaciteit 

kunnen voorbehouden worden voor ingeschreven leden. 

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

 

Contact 

Hans Van Nespen (voorzitter) 

Ward Rombaut (secretaris) 

Stefan Janssens (penningmeester) 

Sven Maerivoet (digitale communicatie) 

Alle vragen en suggesties: zok@ksazwijndrecht.be 

 

 

 

 

 

 

mailto:zok@ksazwijndrecht.be
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Planning 2022 - 2023 

 

10/9                        ZOK-Petanquetornooi & Smeer 

14/10                      ZOK-café (tijdens BAM) 

15/10                      KSA-Mosselsouper 

19/11          Stadsbezoek Brussel met bezoek lambiekmuseum 

Cantillon 

25/11                      KSA-baravond 

3/12                        ZOK-quiz 

27-29/1               ZOK-weekend 

17/2                        KSA-baravond 

18/3                        Pionieren (sjorren) met de ZOK (13u - 18u) 

31/3                        KSA-baravond 

21-23/4                  KSA-feesten 

18-20/5                  Openluchtweekend 

18/6                        Recreatieve fietstocht 

28-29/7                  Fietsen naar Groot Kamp 

29/7                     Bezoekdag Groot Kamp 
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ZOK-SMEER: zaterdag 10 september 2022 

Op zaterdag 10 september gooien we het ZOK-jaar in gang met het petanquetornooi met aansluitend 

onze smeer of teerfeest. Dit feest is uitgegroeid tot een generatie-overstijgende activiteit. We hopen 

dat u allen dit jaar ook weer in groten getale aanwezig zal 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 drie formules: 

● € 20 voor alles dwz petanque, eten en drinken 

● € 10 voor petanque en drinken 

● € 9,5 voor drinken alleen 

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar zok@ksazwijndrecht.be én het verschuldigde bedrag 

overschrijven voor 3 september 2022 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. 
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Leidingkader 
Tijgerkes 

Robin Verstraete 

Andreas Van Ranst 

Thomas Van Der Veken 

Zita Menten 

 

Jongleeuwkes Oranje 

Kaat De Schepper  

Lisa De Roeck 

Lieven Verreth 

Sara Leysens 

Loïc Van Craenendonck 

 

Jongleeuwkes Blauw 

Diete Verstraete 

Sam Jacob 

Ruben Schadron 

Warre Van Rechem 

Lara Chabernal 

 

 

   

  

Leeuwkes Oranje  

Ryaan Van De Velde 

Sarah Verstraete 

Stan Leemans 

Gitte Leysens 

Daniël Soltveldt 

 

Leeuwkes Blauw 

Ben De Meyer 

Amanda Chabernal 

Jochen Verstraete 

Senne Van Reeth 

Lucas Hendrickx 

 

Jongknapen Oranje 

??? 

 

 

Jongknapen Blauw 

??? 

 

 

 

 

 

Knapen 

??? 

 

 

 

 

Jonghernieuwers 

??? 

 

 

 

 

Vernieuwers 

??? 

 

 

 

 

Hernieuwers 

???
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Functieverdeling

Bondsleider 

Ward Leysens 

Bondssecretaris 

Lotte Dutré 

 

Penningmeester 
Robbe Colman 

Bram Rosiers 

Jaron Soons 

 

Materiaalmeester 

Floris Verstraete 

Pieter De Gendt 

Riek De Decker 

Ruben Schadron 

Warre Van Rechem 

 

Bondspraeses 

Riek Van der Weken 

 

Communicatie 

Antoon Van Lommel 

Jente Vandeputte 

Sara Leysens 

Ruben Perrewé 

Sarah Verstraete 

 

Ledenadministratie  

Andreas Van Ranst 

 

Ledenwerving en Behoud 

Thomas Van Der Veken 

Amanda Chabernal 

Subsidies en Verzekeringen 

Pieter Rosiers 

Lander Present 

 

Uniformverantwoordelijke 

Zoë Perrewé 

Lien Rosiers 

 

EHBO- verantwoordelijke 

Mathias Hendrickx 

Jente Vandeputte 

Kaat De Schepper 

 

Crea-verantwoordelijke 

Diete Verstraete 

Lara Chabernal 

Zita Menten 

 

Archief 

Thomas Van Der Veken 

Ben De Meyer 

Daan De Decker 

Ruben Schadron 

Lieven Verreth 

 

WG Mosselsouper 

Anouk Lybeert 

Pieter Rosiers 
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WG Vriendjesdagen 

Sarah Verstraete 

Zita Menten 

Amanda Chabernal 

Robbe Leysens 

Lotte Peeters 

 

WG Design 
Antoon Van Lommel 

Floris Verstraete 

Andreas Van Ranst 

Anke D’Olislager 

Daniël Soltvedt 

 

WG BAM/Brave 
Anton Dumez 

Senne Lefever 

Daan De Decker 

Senne Van Reeth 

Zoë Perrewé 

Mathias Hendrickx 

Karina Dubiel 

WG Openluchtleven 

Wouter Delhasse 

Simon Schadron 

Seth Jorissen 

Riek De Decker 

Oudercomité 

Anouk Lybeert 

Robbe Leysens 

Ben De Meyer 

Wouter Delhasse 

Gewestraad 

Pieter Rosiers 

Senne Van Reeth 

Lander Present 

 

Jeugdraad 

Robbe Colman 

Gitte Leysens 

Robbe Leysens 

Jaron Soons 
 

Lokaalverantwoordelijke 

Anouk Lybeert 

Ryaan Van De Velde 

Lucas Hendrickx 

Lieven Verreth 

 

WG Verhuur 

Lotte Peeters 

Mathias Hendrickx 

Ryaan Van De Velde 
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Maandprogramma’s 

 

Tijgerkes (3e kleuterklas) 

17/09: We hebben er lang naar uitgekeken maar vandaag is het zo ver. Zijn jullie klaar om spannende 

avonturen te beleven met jullie vriendjes? Wel vandaag is de dag dat jullie elkaar beter gaan leren 

kennen!  

24/09: Welkom, allemaal. Welkom bij de 76e editie van de Hongerspelen. Ook dit jaar zal elk district 

moeten strijden voor de overwinning. Haal dus jullie beste vechterstechnieken uit de kast en laat zien 

wat voor een strijders jullie zijn! Maar er zal ook een prijs zijn voor het district dat het beste verkleed 

is, doe dus zeker jullie best! Jullie thema is: dieren! Tot dan! 

01/10: We vertrekken op wereldreis, maar we hebben nog een plannetje nodig. Pak al jullie vriendjes 

mee zo dat we onze tocht kunnen plannen.  

08/10: Vroeger leefden de kabouters en eenhoorns in harmonie samen… maar alles veranderde toen 

de grote boze heks de eenhoorns met een spreuk deed verdwijnen. Helpen jullie de gemene heks te 

verslaan en de eenhoorns terug te vinden?  

15/10: Vandaag is het Mosselsouper en dat willen zeggen dat het geen vergadering is maar jullie zijn 

allemaal welkom om lekkere mosseltjes te komen eten!! 

21/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!! Leg jouw KSA-hemd maar al klaar voor deze dag want 

iedereen mag zien dat jij in KSA zit! Kom er mee naar het ontbijt voor de jeugdbewegingen en school 

of doe het zelfs aan als pyjama om te laten zien dat wij de beste zijn!  

22/10: We gaan terug in de tijd naar de Vikingen, maar ze zijn boos omdat we hun land hebben 

betreden. Kom op tijgertjes, we hebben jullie nodig om het Viking land te veroveren 

29/10: Poetsvrouw, leerkracht, vertaler, tuinier, dakwerker… Helpen jullie Willy ontdekken welke job 

het best bij hem past?  

 

Jongleeuwkes Oranje (1e leerjaar) 

17/09: Vandaag start eindelijk opnieuw KSA. Jullie leren jullie nieuwe leiding kennen; JOEPIEE!! Wij 

hebben er alvast zin in. Jullie ook? 

24/09: Welkom, allemaal. Welkom bij de 76e editie van de Hongerspelen. Ook dit jaar zal elk district 

moeten strijden voor de overwinning. Haal dus jullie beste vechterstechnieken uit de kast en laat zien 

wat voor een strijders jullie zijn! Maar er zal ook een prijs zijn voor het district dat het beste verkleed 

is, doe dus zeker jullie best! Jullie thema is: cowboys! Tot dan! 

01/10: OH NEE! Kapitein Haak heeft Tinkerbel gevangen genomen. We moeten haar gaan redden! 

Komen jullie ons helpen om Tinkerbel te bevrijden? 



39 
 

08/10: Dag beste atleten, vandaag gaan we testen wie er het sterkste en het snelste is van jullie. Dus 

smeer jullie benen maar al goed in en trek je sportiefste outfit aan want vandaag wordt het een enorme 

strijd. 

15/10: Vandaag is het mosselsouper, komen jullie allemaal SUPER lekkere mosseltjes mee eten! 

21/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!! Leg jouw KSA-hemd maar al klaar voor deze dag want 

iedereen mag zien dat jij in KSA zit! Kom er mee naar het ontbijt voor de jeugdbewegingen en school 

of doe het zelfs aan als pyjama om te laten zien dat wij de beste zijn!  

22/10: Wie geraakt er het hoogste op de ladder en wie heeft er allemaal hoogtevrees? Dat gaan we 

vandaag ontdekken in onze grote laddercompetitie. 

29/10: Vandaag vieren we de griezeligste dag van het jaar! Trek allemaal jullie engste kleren aan, zodat 

we samen kunnen gaan griezelen BOEEHH! 

 

Jongleeuwkes Blauw (2e leerjaar) 

17/09: Jullie leiding is helemaal in de war! Wie zijn onze leden? Wie is jullie leiding? Wie zijn de JLEEB? 

Vandaag zoeken we antwoorden op deze vragen door elkaar beter te leren kennen. 

24/09: Welkom, allemaal. Welkom bij de 76e editie van de Hongerspelen. Ook dit jaar zal elk district 

moeten strijden voor de overwinning. Haal dus jullie beste vechterstechnieken uit de kast en laat zien 

wat voor een strijders jullie zijn! Maar er zal ook een prijs zijn voor het district dat het beste verkleed 

is, doe dus zeker jullie best! Jullie thema is: regenboog! Tot dan! 

01/10: De troetelbeertjes hebben dringend jullie hulp nodig! Verzamel al jullie magische krachten en 

kom ons helpen in Troetelland. 

08/10: Jullie kennen Rapunzel waarschijnlijk als het meisje met de lange haren. Maar weten jullie 

waarom ze eigenlijk vastzit in die hoge toren? Vandaag komen jullie meer te weten over Rapunzel en 

al haar geheimen! 

15/10: Lusten jullie graag lekkere mosseltjes? Of heb je liever een bordje lekker spaghetti! Kom lekker 

eten en spelen op de KSA Mosselsouper! Meer info vind je op de website. 

21/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!! Leg jouw KSA-hemd maar al klaar voor deze dag want 

iedereen mag zien dat jij in KSA zit! Kom er mee naar het ontbijt voor de jeugdbewegingen en school 

of doe het zelfs aan als pyjama om te laten zien dat wij de beste zijn!  

22/10: We hebben dringend jullie hulp nodig! Alle dieren zijn uit de dierentuin ontsnapt en richting 

het bos gelopen. Helpen jullie ons de dieren te zoeken? 

29/10: BOE! Was je geschrokken? Waarschijnlijk wel! Vandaag vieren we de griezeligste dag van het 

jaar: Halloween. Trek je engste verkleedkleren aan en laat ons ook schrikken.   
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Leeuwkes Oranje (3e leerjaar) 

17/09: Hey, lieve vriendjes! Wat is jullie lievelingseten? Of wat is jullie lievelingskleur? En wat is jullie 

lievelingsliedje? Wij nodigen jullie vandaag allemaal uit om het ons te vertellen! Zo leren we elkaar al 

een beetje beter kennen. 

24/09: Welkom, allemaal. Welkom bij de 76e editie van de Hongerspelen. Ook dit jaar zal elk district 

moeten strijden voor de overwinning. Haal dus jullie beste vechterstechnieken uit de kast en laat zien 

wat voor een strijders jullie zijn! Maar er zal ook een prijs zijn voor het district dat het beste verkleed 

is, doe dus zeker jullie best! Jullie thema is: ridders en prinsessen! Tot dan! 

01/10: Vandaag vertrekken we als echte avonturiers op wereldreis! Kunnen jullie raden waar we als 

eerste beginnen? Frietjes, chocolade en boerenkost ... Voor vorst, voor vrijheid en voor recht ... 

Camille, Metejoor en Pommelien ... De eerste die het raad krijgt gratis spruitjes! 

08/10: https://www.youtube.com/watch?v=AaKu9HUVSow  

15/10: Frietjes zijn overrated. Wij, als echte KSA'ers eten enkel mosselen en spaghetti! Voedsel voor 

echte strijders. Kom vandaag allemaal langs voor een overheerlijke maaltijd! 

21/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!! Leg jouw KSA-hemd maar al klaar voor deze dag want 

iedereen mag zien dat jij in KSA zit! Kom er mee naar het ontbijt voor de jeugdbewegingen en school 

of doe het zelfs aan als pyjama om te laten zien dat wij de beste zijn!  

22/10: WIInen is ons doel! Wij switchen niet van team! WIIl jij weten wat we vandaag gaan doen? 

Enkel echte strijders mogen komen, dus we zien jullie allemaal graag verschijnen!  

29/10: Wees niet bang! Jullie leiders zijn hier om jullie te beschermen voor alle monsters. Jullie 

hebben dus niks te vrezen! Kom allemaal zeker verkleed in jullie griezeligste outfit 

 

Leeuwkes Blauw (4e leerjaar) 

17/09: Het moment waar iedereen een hele zomer lang heeft naar uitgekeken is eindelijk 

aangebroken. Vandaag mogen wij jullie allemaal terug verwelkomen op KSA, joepie! Zijn het vijf 

totaal nieuwe gezichten of zitten er enkele oude bekenden tussen? Er is maar 1 manier om 

hierachter te komen… 

24/09: Welkom, allemaal. Welkom bij de 76e editie van de Hongerspelen. Ook dit jaar zal elk district 

moeten strijden voor de overwinning. Haal dus jullie beste vechterstechnieken uit de kast en laat zien 

wat voor een strijders jullie zijn! Maar er zal ook een prijs zijn voor het district dat het beste verkleed 

is, doe dus zeker jullie best! Jullie thema is: boerderij! Tot dan! 

01/10: Wie van jullie is het sportiefste Leeuwke Blauw? Daar zijn wij heel erg benieuwd naar. Daarom 

strijden wij vandaag voor de gouden medaille tijdens de nieuwste, moeilijkste en leukste editie van 

de KSA olympische-spelen. 

08/10: Zwijndrecht heeft maar één boerderij en dat vinden wij héél jammer. Daarom hebben we 

besloten om onze eigen KSA-boerderij te openen! Dit gaat natuurlijk niet zonder dieren. Weten jullie 

waar in Zwijndrecht we dieren kunnen gaan lenen? 

https://www.youtube.com/watch?v=AaKu9HUVSow
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15/10: Vandaag is er jammer genoeg geen vergadering door de befaamde mosselsouper. Wij 

nodigen iedereen van harte uit om lekkere mosseltjes te komen eten. 

21/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!! Leg jouw KSA-hemd maar al klaar voor deze dag want 

iedereen mag zien dat jij in KSA zit! Kom er mee naar het ontbijt voor de jeugdbewegingen en school 

of doe het zelfs aan als pyjama om te laten zien dat wij de beste zijn!  

22/10: Vandaag spelen we spelletjes, maar speelt iedereen deze even eerlijk? Eén ding is zeker, je 

aandacht erbij houden is van groot belang. Alleen zo ga je de verrader kunnen ontmaskeren… 

29/10: Beste leden, het is hoogdag vandaag. Dit is de dag waarop we jullie eerste jaaropdracht gaan 

vervullen. Lukt het jullie om deze tot een goed einde te brengen? Dan volgt er misschien wel een 

kleine verrassing.  

 

Jongknapen Oranje (5e leerjaar) 

 

17/09: Dag vriendjes en vriendinnetjes! Hebben jullie al een idee wie wij zijn? Het belangrijkste is, dat 

wij weten wie JULLIE zijn       . Er rest ons enkel nog één grote vraag: Zijn jullie wel leuk…? 

24/09: Welkom, allemaal. Welkom bij de 76e editie van de Hongerspelen. Ook dit jaar zal elk district 

moeten strijden voor de overwinning. Haal dus jullie beste vechterstechnieken uit de kast en laat zien 

wat voor een strijders jullie zijn! Maar er zal ook een prijs zijn voor het district dat het beste verkleed 

is, doe dus zeker jullie best! Jullie thema is: Hawaï! Tot dan! 

01/10: Joepiee!! Al 1 maand dichter bij de zomervakantie!! Juich maar niet te vroeg, want vandaag 
gaan we eens testen of jullie deze maand wel al flink hebben opgelet bij jullie favoriete meesters en 
juffen.  

08/10: Gegroet sportievelingen, welkom bij de grote jonknapen oranje spelen. Wij gaan jullie als 
leiding dik verslaan! Trek allemaal sportieve kledij aan want er gaan flink gezweet worden. Vergeet ook 
geen zakdoeken voor jullie traantjes!  

15/10: Achhh.. vandaag geen mega cool ultra leuk spel.. wel hele lekkere mosseltjes! Overtuig mama 
en papa zeker om te komen smullen op onze mosselsouper (wij beloven dat er frietjes zijn hmmmm 

      ). Meer concrete informatie volgt later nog.  

21/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!! Leg jouw KSA-hemd maar al klaar voor deze dag want 

iedereen mag zien dat jij in KSA zit! Kom er mee naar het ontbijt voor de jeugdbewegingen en school 

of doe het zelfs aan als pyjama om te laten zien dat wij de beste zijn!  

22/10: Vandaag is het tijd voor een echte klassieker:  

Water, aarde, vuur, lucht … Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen. Maar alles veranderde 
toen de Vuurnatie aanviel. Alleen de Avatar, meester van alle vier de elementen, kon ze stoppen. Maar 
toen de wereld hem het meest nodig had, verdween hij.   

29/10: 19U TOT 21U: OEEEEE spookyyy Halloween nadert. Eens kijken of jullie wel echt zo stoer zijn 
als jullie zeggen. Vandaag gaan we spookjes vangen en weerwolven verslaan. 
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Jongknapen Blauw (6e leerjaar) 

17/09:🎵Wij zoeken de leiding, wij zoeken de leiding.🎵 Hopelijk weten jullie wie wij zijn door de 

opdrachten. 

24/09: Welkom, allemaal. Welkom bij de 76e editie van de Hongerspelen. Ook dit jaar zal elk district 

moeten strijden voor de overwinning. Haal dus jullie beste vechterstechnieken uit de kast en laat zien 

wat voor een strijders jullie zijn! Maar er zal ook een prijs zijn voor het district dat het beste verkleed 

is, doe dus zeker jullie best! Jullie thema is: Kerst!! Tot dan! 

01/10: Vriendjesdag!!! Neem jullie beste vriendjes mee want het wordt een nice vergadering! 

08/10: Hoe train je een paard?! Het grote paardenracespel! Hinnik, hinnik! 

15/10:  Osselen osselen osselen, wij hosselen op die mosselen! Mosselsouper!!! 

21/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!! Leg jouw KSA-hemd maar al klaar voor deze dag want 

iedereen mag zien dat jij in KSA zit! Kom er mee naar het ontbijt voor de jeugdbewegingen en school 

of doe het zelfs aan als pyjama om te laten zien dat wij de beste zijn!  

22/10: Oh nee! De apenpokken hebben KSA bereikt! Doe jullie fietshelm maar aan om je te 

beschermen. Neem ook zeker jullie fiets mee om ze nog beter te kunnen ontwijken. 

29/10 VAN 19U TOT 21U: 🎵Hallo, Hallo, halloween, dat is griezelen dat is spoken!!!🎵 Doe jullie 

engste kostuums maar aan, want wij gaan griezelen!!  

 

Knapen (1e en 2e middelbaar) 

17/09: De youtubeoorlog tussen Acid en Cemi loopt uit de hand. Ze zijn van Youtube gegooid, dus nu 

is er plaats voor nieuwe influencers! Misschien zijn jullie dat wel. 

 

24/09: Welkom, allemaal. Welkom bij de 76e editie van de Hongerspelen. Ook dit jaar zal elk district 

moeten strijden voor de overwinning. Haal dus jullie beste vechterstechnieken uit de kast en laat zien 

wat voor een strijders jullie zijn! Maar er zal ook een prijs zijn voor het district dat het beste verkleed 

is, doe dus zeker jullie best! Jullie thema is: marginaal! Tot dan! 

 

01/10: Mijn hart ontploft, toe zeg me waarom! Jij bent de allermooiste, jij bent de BOM! 

08/10: W.I.C.K.E.D is good! Jullie zijn ontvoerd en opgesloten in The Maze. Jullie zullen moeten 

ontsnappen, want anders zullen jullie dit niet overleven. 

15/10: Waarom eet je geen mosselen in het weekend? Omdat het weekdieren zijn HAHAHAHA nee 

ma effe serieus kom met heel uw familie gewoon mosselen chappen op de mosselsouper want das 

keilekker en al! 
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21/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!! Leg jouw KSA-hemd maar al klaar voor deze dag want 

iedereen mag zien dat jij in KSA zit! Kom er mee naar het ontbijt voor de jeugdbewegingen en school 

of doe het zelfs aan als pyjama om te laten zien dat wij de beste zijn!  

22/10: Donald Trump wil Zwijndrecht verkopen aan Rusland! Om dit te vermijden, moeten jullie zelf 

zoveel mogelijk huizen husselen. 

29/10: She’s a 10, but she has superpowers. She’s Eleven! (lachband!) 

Jonghernieuwers (3e en 4e middelbaar) 

 

17/09: Ooh, je hebt de boot gemist 

Oh-oh-oh, laat die boot maar varen 

Oh-oh-oh, laat die boot maar varen 

Oh-oh-oh, laat die boot maar, boot maar ... 

24/09: Welkom, allemaal. Welkom bij de 76e editie van de Hongerspelen. Ook dit jaar zal elk district 

moeten strijden voor de overwinning. Haal dus jullie beste vechterstechnieken uit de kast en laat zien 

wat voor een strijders jullie zijn! Maar er zal ook een prijs zijn voor het district dat het beste verkleed 

is, doe dus zeker jullie best! Jullie thema is: designer! Tot dan! 

01/10: Antwârpe .. gij zé ga veur mij 

toch de stad waar azzek zén gebore 

de Groenpleuts, de Meir.. de Keyserlei 

daar hemme kik m'n hart verlore 

08/10: Ondertussen op de mainstage van pukkelpop: 

Ik ga naar de gym, jij gebruikt anabolen 

Jij doet domme dingen, ik ga met Anna bowlen 

Go Acid go 

Acid go 

Acid go 

Go Acid go 

15/10: Zeg ken jij de mosselman, 

de mosselman, 

de mosselman 

Zeg ken jij de mosselman, 

die woont in Scheveningen 

21/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!! Leg jouw KSA-hemd maar al klaar voor deze dag want 

iedereen mag zien dat jij in KSA zit! Kom er mee naar het ontbijt voor de jeugdbewegingen en school 

of doe het zelfs aan als pyjama om te laten zien dat wij de beste zijn!  

22/10: Ik ga zwemmen 

In Bacardi Lemón 

Een echte tijger 

Is niet te temmen 

Ik ga zwemmen 
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In Bacardi Lemón 

Je kijkt me aan 

Wat doe je met me 

29/10: O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren, 

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd. 

Aanvaard ons kracht en het bloed van onze aad'ren, 

Wees ons doel in arbeid en in strijd. 

Vernieuwers (5e middelbaar) 

17/09: Blie bloe blij, wie zijn wij?? Jullie ontdekken het vandaag jippiee. Kalle kalle kalle, we sluiten 

de festivalzomer af aan De Wallen       

24/09: Welkom, allemaal. Welkom bij de 76e editie van de Hongerspelen. Ook dit jaar zal elk district 

moeten strijden voor de overwinning. Haal dus jullie beste vechterstechnieken uit de kast en laat zien 

wat voor een strijders jullie zijn! Maar er zal ook een prijs zijn voor het district dat het beste verkleed 

is, doe dus zeker jullie best! Jullie thema is: kabouters! Tot dan! 

01/10: Oeh oeh, grrrr, miauw, snuffel, woef. Vandaag gaan we op zoek naar jullie innerlijk beast. 
Verkleed jullie als jullie favoriete knuffel en breng die mee! 

08/10: Vandaag helpen we Bartje met the war on drugs. More info coming soon xd 

15/10: Hopelijk zijn jullie supergoed uitgeslapen na weeral een geweldige editie van BAM. Vandaag 
gaan we mosseltjes kuisen om ze vervolgens klaar te maken en ze nadien op te eten moesten jullie 
nog tijd over hebben. 
 
21/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!! Leg jouw KSA-hemd maar al klaar voor deze dag want 
iedereen mag zien dat jij in KSA zit! Kom er mee naar het ontbijt voor de jeugdbewegingen en school 
of doe het zelfs aan als pyjama om te laten zien dat wij de beste zijn!  

22/10: Vandaag vieren we dat KSA 96 jaar wordt, we brouwen een heerlijk biertje en gaan nadien een 
feestje bouwen in de kerk.  

29/10: Woww het is al bijna november. Dat wilt zeggen dat het al bijna kamp is!! Wij beginnen alvast 

met voorbereiden       
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