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Hey KSA’er/KSA’ster,
Wat vliegt de tijd toch, want het
is al november! De
herfstblaadjes dwarrelen van de
bomen en die extra trui begint
toch wel stilaan handig te zijn
. Kleed je dus steeds goed
aan en houd ook de uren dat je
KSA hebt goed in de gaten. Deze
kunnen namelijk af en toe eens
veranderen.
Tot zaterdag!

Tijgerkes
06/11: Kunnen jullie al zingen en
dansen? Laat dat maar eens zien
aan ons, want deze zaterdag draait
alles rond muziek!
13/11: GEEN KSA! Jullie leiding is
dit weekend op teambuilding, wat
wil zeggen dat er voor jullie
jammer genoeg geen KSA is. Tot
volgende week!
20/11: Hopelijk zijn jullie benen
goed ingesmeerd, want vandaag
nemen jullie het op tegen jullie
eigen leiding én de ouders! Kom jij
mee bewijzen wie de sterksten
zijn? Ouders zijn welkom vanaf
15u30!

27/11:
Soldaten
moeten
gecamoufleerd zijn, sterk zijn, goed
kunnen sluipen en vuil worden.
Vandaag houden we een heuse
legervergadering zodat jullie echte
soldaten kunnen worden. Durf jij
dit avontuur aan? Kom verkleed!
04/12: ZATERDAGAVOND VAN
18U TOT 20U Woehoe de Sint
heeft een plekje vrij in zijn agenda
gevonden om ook eens langs KSA
te passeren! Als jullie tot nu toe
niet altijd braaf zijn geweest is het
deze week tijd voor een
inhaalmanoeuvre zodat we veel
lekkers krijgen van de Sint en zijn
Pieten.
11/12: Knippen, plakken, kleuren,
knutselen, en nog veel meer. Help
mee om ons groot feest klaar te
maken en te versieren! Vergeet
jullie knutseltalenten niet!
18/12: Wat liggen er al veel pakjes
onder de kerstboom! We gaan ook
Kerstmis vieren op KSA! Ben jij
benieuwd of er een pakje voor jou
is? Kom dan zeker langs verkleed
als een kerst-elfje!
25/12 + 01/01: GEEN KSA! Het
slechte nieuws: het is geen KSA :(
Het goede nieuws: Het is Kerstmis
en Nieuwjaar! Veel plezier met al
de feestjes en we zien jullie snel
weer!

Jongleeuwkes Oranje
06/11: Vandaag gaan we onze
vrienden van de jungle bezoeken!
We gaan samen op tocht en zullen
beslissen wie de koning van de
jungle wordt.
13/11: GEEN KSA! Vandaag gaan
jullie je allemaal vervelen, want
het is geen KSA. De leiding is zelf
op weekend, maar zal er volgende
keer weer staan met een mega
toffe activiteit!
20/11: Hopelijk zijn jullie benen
goed ingesmeerd, want vandaag
nemen jullie het op tegen jullie
eigen leiding én de ouders! Kom jij
mee bewijzen wie de sterksten
zijn? Ouders zijn welkom vanaf
15u30!
27/11: Wij hebben vandaag nog
niks gegeten en we hebben
reuzehonger! Jullie ook? Vandaag
koken we de lekkerste dingen:
overheerlijke pizza, een
chocoladetaart en voor wie wil
lekkere spruitjes!

04/12: ZATERDAGAVOND VAN
18U TOT 20U Op KSA komt
Sinterklaas dit jaar een paar dagen
vroeger. We hopen dat jullie niet
stout zijn geweest, want anders
stoppen de pieten jullie in de zak!
De brave kinderen krijgen
misschien wel iets lekkers...
11/12: ZATERDAGAVOND VAN
18U TOT 20U Vandaag zoeken we
samen de weg in het donker
tijdens het grote zaklampenspel!
Neem allemaal jullie beste
zaklamp mee.
18/12: ZATERDAGAVOND VAN
18U TOT 20U Ho ho ho! Vandaag
komt de Kerstman langs en
houden we samen met de
Jongleeuwkes Blauw een groot
kerstfeest! Neem allemaal een
klein cadeautje (van ongeveer €2)
mee en vergeet ook jullie goede
humeur niet!
25/12 + 01/01: GEEN KSA!
Vandaag is het jammer genoeg
geen KSA. We wensen jullie alvast
een vrolijk kerstfeest en een
gelukkig Nieuwjaar! Tot
binnenkort!

Jongleeuwkes Blauw
06/11: Boooob de Bouwer,
kunnen wij het maken? Nou en
of!! Kom samen met ons Bob
helpen om de coolste constructies
ooit te maken!
13/11: GEEN KSA!: Jullie gaan ons
vandaag een dagje moeten
missen. Jullie leiding gaat terug
leren leiding geven.
20/11: Hopelijk zijn jullie benen
goed ingesmeerd, want vandaag
nemen jullie het op tegen jullie
eigen leiding én de ouders! Kom jij
mee bewijzen wie de sterksten

zijn? Ouders zijn welkom vanaf
15u30!

04/12: ZATERDAGAVOND VAN
18U TOT 20U Zijn jullie dit jaar wel
braaf geweest? Ja? Zijn jullie heel
zeker? Of dit klopt zullen we
vandaag te weten komen.

04/12: 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. Zijn vriend staat te lachen
en roept ons reeds toe. Wie zoet is
krijgt lekkers wie stout is de roe! O
lieve Sint Nicolaas kom ook eens
bij mij en rijd toch niet stilletjes
onze KSA’tje voorbij.

11/12: ZATERDAGAVOND VAN
18U TOT 20U Vandaag gaan we
eens kijken waar we de hoogste
berg kunnen vinden.

11/12: ZATERDAGAVOND VAN
18U TOT 20U Kerstfeestje!!!!
Breng zeker allemaal een leuk
cadeautje mee (niet meer dan 5
euro)

27/11: Vandaag is het officiële
niet-winkeldag. We gaan eens in
het bos kijken of we daar iets
kunnen vinden.

18/12: De kerstboom staat al
klaar op KSA maar we missen de
pakjes nog. Breng allemaal een
klein pakje mee van ongeveer 2
euro.

18/12: ZATERDAGAVOND VAN
18U TOT 20U Filmavond,
vanavond gaan we letterlijk alle
films ooit gemaakt bekijken.

25/12 + 01/01: Jullie mogen
vandaag allemaal in jullie warme
bedje blijven liggen. Vandaag is
het geen KSA.

25/12 + 01/01: Ooohhhh nee het
sneeuwt te hard, KSA ligt onder de
sneeuw. Binnen 2 weken is de
sneeuw gesmolten en verwachten
wij jullie allemaal terug!!! Geen
KSA.

Leeuwkes Oranje

Leeuwkes Blauw

06/11: Vandaag gaan we terug in
de tijd, wij gaan dinosauriërs
zoeken! Gaan jullie mee met ons
op avontuur???

06/11: Vorige maand zagen we
dat jullie eigenlijk nog niet zo goed
kunnen sporten. Vandaag gaan we
eens kijken of andere sporten
jullie beter liggen. Wie tot de
bovenste sport geraakt is de
winnaar vandaag, want we doen
een laddercompetitie!!!

13/11: GEEN KSA!: We zijn jullie
beu daarom zijn wij vertrokken
naar Mozambique.
20/11: Hopelijk zijn jullie benen
goed ingesmeerd, want vandaag
nemen jullie het op tegen jullie
eigen leiding én de ouders! Kom jij
mee bewijzen wie de sterksten
zijn? Ouders zijn welkom vanaf
15u30!
27/11: Trek vandaag zeker jullie
wandelschoenen aan want wij
gaan op tocht … (PS. misschien zijn
er wel een paar speeltuinen)

13/11: GEEN KSA vandaag, want
jullie leiding is op weekend!
20/11: Hopelijk zijn jullie benen
goed ingesmeerd, want vandaag
nemen jullie het op tegen jullie
eigen leiding én de ouders! Kom jij
mee bewijzen wie de sterksten
zijn? Ouders zijn welkom vanaf
15u30!

27/11: Vandaag gaan we jullie
leren feesten! Wie heeft de beste
moves, wie kan er het meeste eten,
wie houdt de avond het langste
vol? Maar vooral, wie is er vandaag
eigenlijk jarig ...
04/12: ZATERDAGAVOND VAN
18U TOT 20U Geen snoep voor
jullie, jullie zijn allemaal stout
geweest! Kom vanavond maar
gezellig naar KSA om te kijken hoe
flink jullie leiding nu eigenlijk is
geweest. Misschien zullen we een
beetje van onze cadeautjes delen.
11/12: ZATERDAGAVOND VAN
18U TOT 21U Zoals een bekende
filosoof ooit zei: "De Leeuwkes
Blauw hebben gezamenlijk een
lager IQ dan de bondsleider." Wij
geloven hem niet helemaal. Wij
denken dat er sowieso enkele
onder jullie de denksporten al
helemaal onder de knie hebben.
Maak ons trots!
18/12: ZATERDAGAVOND VAN
18U TOT 20U
Ik heb
kerstkriebels in mijn buik maar
niemand die het ziet en die
moeten er echt uit, met dit KSAKerstmis lied! We zingen: neem
allemaal een pakje van max. €5
mee en we maken er een gezellige
avond van!!
25/12 + 01/01: Geen KSA deze
periode, wij hebben een
winterstop! Fijne feestdagen
allemaal en tot in januari!!!!

Jongknapen Oranje
06/11: Swindurf? Robbedrecht?
Zwijnlinks?
13/11: GEEN KSA! Jullie leiding is
op weekend dus jullie zullen ons
een weekje moeten missen
Tot volgende week!
20/11: Hopelijk zijn jullie benen
goed ingesmeerd, want vandaag
nemen jullie het op tegen jullie
eigen leiding én de ouders! Kom jij
mee bewijzen wie de sterksten

zijn? Ouders zijn welkom vanaf
15u30!
27/11: Doe jullie bottines en lange
broek maar aan, we gaan de
Zwijndrechtse bossen onveilig
maken!
04/12: ZATERDAGAVOND VAN
19U TOT 21U Zeg maar vaarwel
tegen de mama en de papa want
vandaag verdwijnen jullie in de zak
van de roetpiet!
11/12: ZATERDAGAVOND VAN
19U TOT 21U Tip: neem allemaal
jullie stressballetjes,
moodknuffels, pop-it’s en
fidgetspinners mee!!! Deze zullen
jullie goed kunnen gebruiken!
18/12: ZATERDAGAVOND VAN
19U TOT 21U Zegt een kerstboom
tegen de andere: “Ik daag je uit
om haar te versieren” , waarop de
andere kerstboom zegt: “Nee daar
heb ik de ballen niet voor”
HAHAHAHAHA Neem allemaal een
cadeautje mee (van max 3 euro)!
25/12 + 01/01: GEEN KSA! Geniet
maar van de feestdagen met al je
vrienden en familie, we zien jullie
snoetjes graag terug in 2022!

Jongknapen Blauw
06/11: De grote bekende
drugsbaron –Pablo Escobar- is
ontsnapt uit de gevangenis. Het is
aan ons om hem en de drugs te
vangen!
13/11: GEEN KSA! Hey
Jongknaapjes, wij zijn met z’n allen
op weekend! Jullie gaan ons dus
een weekje moeten missen!
(Boeeee
)
20/11: Hopelijk zijn jullie benen
goed ingesmeerd, want vandaag
nemen jullie het op tegen jullie
eigen leiding én de ouders! Kom jij
mee bewijzen wie de sterksten
zijn? Ouders zijn welkom vanaf
15u30!
27/11: Grond, H²O, wind en
warmte

04/12: ZATERDAGAVOND VAN
19U TOT 21U Vandaag belanden
jullie waar jullie thuishoren! In
Roetpiet’s zak!
11/12: ZATERDAGAVOND VAN
19U TOT 21U Ra-ra-ra wie zijn wij?
We zijn groen en bestrijden
misdaad in ieder land.
18/12: ZATERDAGAVOND VAN
19U TOT 21U We maken van onze
hoofden een vierkant.
25/12 + 01/01: Oh neeeee geen
KSA, fijne feestdagen lieve
zwijntjes xxx

Knapen
6/11: Sqoedle, sqadle, sqidle, we
spillen squid... het wordt lit!
13/11: GEEN KSA! Speen, been,
teen KSA geen, niet komen
mannen.
20/11: Hopelijk zijn jullie benen
goed ingesmeerd, want vandaag
nemen jullie het op tegen jullie
eigen leiding én de ouders! Kom jij
mee bewijzen wie de sterksten
zijn? Ouders zijn welkom vanaf
15u30!
27/11: Gas, gas, gas we vullen
onze kas.
04/12: ZATERDAGAVOND VAN
19U TOT 21U Plint, kind, vindt,
vanavond komt Roetpiet!
11/12: ZATERDAGAVOND VAN
19U TOT 21U Kaal, straal, ovaal,
vandaag lopen we tegen een paal.
18/12: ZATERDAGAVOND VAN
19U TOT 21U30 Vanavond gaan
we groovy, we kijken een movie.
25/12 + 01/01: GEEN KSA! Fijne
feestdagen neven en nichten!!

Jonghernieuwers
06/11: Aurélie en Kaat gaan
hogerop!
Deze twee hebben genoeg van de
Jonghernieuwers en gaan het in
hogere regionen opzoeken. Om
daar te geraken zullen ze best een
ladder gebruiken. Hopelijk wordt
dit maar geen competitie!
13/11: De leiding gaat er
tussenuit!
Na al bijna 2 maanden
leidinggeven aan deze wilde
bende, heeft de leiding dringend
nood aan rust. Daarom vertrekken
ze op een spa-weekend naar een
nog onbekende onbereikbare
locatie. Helaas is er dus geen
vergadering voor jullie
20/11: Stan neemt zijn papa mee!
LOL-dag: Het wordt eens tijd dat
we de mama’s en papa’s van al
onze vriendjes leren kennen.
Neem ze daarom eens mee naar je
favoriete zaterdag activiteit en wie
weet spelen we zelfs samen nog
een spel! Ouders zijn welkom
vanaf 15u30!

27/11: Nathan komt bij de
leiding!
Onze vriendjes denken soms wel
eens dat ze beter zijn dan hun
leiding. Hoewel dit natuurlijk zeer
grappig is, wordt het eens tijd dat
we het tegenovergestelde
duidelijk maken. Hopelijk zijn de
tandjes gepoetst want je zal in het
stof bijten!

04/12: ZATERDAGAVOND VAN
19U TOT 21U: Jeroen gaat naar de
Sint!
Vanavond zullen we kijken wie er
allemaal braaf is geweest dit jaar
en wie niet. Wie goed was krijgt
lekkers en wie stout was de roe!
Hopelijk zijn de roetpieten niet te
streng!

11/12: ZATERDAGAVOND VAN
19U TOT 21U: Lisa gaat gokken!
Voor deze gelegenheid dragen we
allemaal onze communiekleren
want we gaan naar het casino!
Neem je spaarvarken maar mee,
want geld verliezen in een casino
gebeurt nooit!
18/12: ZATERDAGAVOND VAN
19U TOT 21U: Jacobine heeft
stress!
Nu de examens gedaan zijn, is het
wachten op de punten. Hopelijk
hebben al onze vriendjes goed
gestudeerd en komen ze met een
mooi rapport naar huis! Voor wie
met een aantal buizen is
thuisgekomen, voorzien we bijles!
25/12 + 01/01: De
Jonghernieuwers vieren feest!
Het is de favoriete tijd van het jaar
voor onze vriendjes! Deze weken
eten we veel, krijgen we veel
cadeautjes en halen we een win
bij Fortnite! Nu is het de beurt aan
de leiding om te studeren, dus
geen vergadering helaas

Vernieuwers
06/11: Haal jullie creativiteit al
maar naar boven. Wij gaan onze
leefweek voorbereiden
wohoowww!!
13/11: Jullie favoriet trio is op
leidingsweekend. Maar niet
getreurd, jullie gaan onze knappe
koppies nog genoeg zien dit jaar!
20/11: Hopelijk zijn jullie benen
goed ingesmeerd, want vandaag
nemen jullie het op tegen jullie
eigen leiding én de ouders! Kom jij
mee bewijzen wie de sterksten
zijn? Ouders zijn welkom vanaf
15u30!
27/11: Voor het vierde spel
moeten jullie je verdelen in teams
van twee. Vandaag kijken we naar
jullie Gganbu-skills.
04/12: : ZATERDAGAVOND VAN
19U TOT 21U Wie wordt de
nieuwe knecht van de Sint?
SLIJMEN is de boodschap!
11/12: ZATERDAGAVOND VAN
19U TOT 21U GOEIE
STUDENTENCHAP. Neem allemaal
wat etensresten van thuis mee!
18/12: ZATERDAGAVOND VAN
19U TOT 21U Royal Flush –
Straight Flush – Four of a kind –
Full house – Flush – Straight –
Three of a kind – Two pair – One
pair – High Card. Trekt jullie
mooiste Tuxedo of Galajurk aan!
25/12 + 01/01: Sorry maar wij
moeten studeren van papa en
mama… Geen KSA voor jullie.

