‘t Blauwke

Februari - Maart

2018

Algemene informatie
KSA Zaffelare is een jeugdbeweging voor jongens tussen 6 en 16 die behoort tot de nationale
overkoepelende organisatie KSA-KSJ-VKSJ. Elke zondagnamiddag tussen 14u00 en 17u00 geven wij
spetterende activiteiten aan de lokalen, Moleneinde 22D te Zaffelare.
KSA Zaffelare engageert zich om de Zaffelaarse jeugd een toffe invulling te geven van bijna elke
zondagnamiddag. We trachten aangename en onvergetelijke activiteiten te geven die we, indien
mogelijk, zoveel mogelijk buiten laten doorgaan. Binnen zitten kan je thuis en op school immers al
genoeg.
KSA Zaffelare vertaalt de ‘K’ uit haar naam in het voorop stellen van vriendschap als waarde, zowel
binnen leidingsploeg, tak, als vereniging in het algemeen.
KSA Zaffelare vraagt 40 euro inschrijvingsgeld voor een gans jaar activiteiten (kamp en extra
activiteiten niet inbegrepen). In de prijs zit een abonnement op het tweemaandelijkse
verenigingsboekje “’t Blauwke” inbegrepen. Van het inschrijvingsgeld gaat 20 euro naar de
verzekering. De 10 andere euro’s worden besteed aan de werking van de KSA. En de overige kosten
gaan naar de vieruurtjes. Voor degenen die zich hier niets bij kunnen voorstellen: het aankopen van
ballen, frisbees, verfborstels, klei, ... kost geld! Iedereen mag éénmalig en vrijblijvend de activiteiten
op zondagnamiddag komen bezoeken.
Omwille van administratieve redenen (de verzekering) vragen wij vanaf de tweede keer het
inschrijvingsgeld te betalen. Qua kledij dragen alle leden en leiding, behalve de leeuwkes, een blauw
hemd, te bestellen via ons. Leeuwkes dragen een sjaaltje. Omdat onze prijs nu 40 euro is, moeten de
leden geen 50 cent meenemen naar de activiteiten.
KSA Zaffelare bestaat momenteel uit 18 gemotiveerde leiders met het nodige
verantwoordelijkheidsgevoel.
KSA Zaffelare besteedt de winst die zij maakt gedurende het jaar (door bijvoorbeeld het organiseren
van een fuif, hespenbarbeque of bloemenverkoop) integraal aan het organiseren van wekelijkse
activiteiten, met een nadruk op het bekostigen van het 7- of 10-daagse zomerkamp in de Ardennen.
Hebt u vragen, problemen, heeft u tips of wilt u gewoon een babbeltje slaan, u kan ons steeds bellen,
mailen, bezoeken of vragen dat we eens langs komen!
Contactgegevens:
KSA Zaffelare t.a.v. Anton Van Quaethem
Moleneinde 22D,
9080 Zaffelare
GSM: 0492/64.50.86
e-mail: info@ksazaffelare.be
site: www.ksazaffelare.be
rekeningnummer: 737-4322320-43
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Kalender leeuwkes
- 11/02 : Hopelijk kennen jullie Zaffelare als jullie eigen broekzak! Want vandaag doen we een
fotozoektocht! Wat houdt dit in? Jullie krijgen allemaal een mooie foto te zien met een hint naar de
gezochte locatie. Eenmaal aangekomen krijgen jullie een nieuwe hint. Hopelijk vinden jullie het einde
van de zoektocht!

- 18/02 : Hebben jullie ooit wel eens gedroomd hoe het is om een oermens te zijn? Hoe het was om
te spelen in een bos zoals vroeger? Wel droom niet langer want vandaag gaan we naar Puyenbroeck.
Wij zorgen ervoor dat er vervoer geregeld wordt zodat we geen tijd verliezen!

- 25/02 : Hopelijk zijn jullie wat handige Harry’s want vandaag gaan we namelijk knutselen. Van klei
tot origami, vandaag maken we jullie tot echte kunstenaars waar Da Vinci u kan tegen zeggen.

- 4/03 : Vandaag is het ons feestweekend. Wij serveren de lekkerste warme beenhesp in de zaal sint
Hubertus. Jullie zijn allen uitgenodigd!

- 11/03 : Vandaag gaan we niet achteruit, niet naar rechts en ook niet naar links. Alleen maar
rechtendoor op deze rechtelijntocht. Kleed je maar warm met kleren die vuil mogen worden.

- 18/03 : Vandaag gaan we al eens een blik op jullie toekomst werken. Hebben jullie het in je om de
perfecte verkoper te zijn? We gaan namelijk op ruiltocht gaan. Wat houdt dit in? Wel we starten met
een koek en we gaan eindigen met veel grotere dingen door te ruilen.

- 25/03 : Vandaag zijn het massa activiteiten! Dat wil zeggen dat we allemaal samen spelen!!!

2

‘t Blauwke

Februari - Maart

2018

Kalender jongknapen
- 11/02: Vandaag gaan we ons eens ontdekken hoe het is om in de Chiro te zitten! Met andere
woorden we spelen een hele dag Chirospelletjes, dat wil zeggen: stoelen verven en omver gooien,
dansen op de hits van Ariana Grande en vooral heel veel lawaai maken!

- 18/02: Vandaag gaan we eens testen wie van jullie de slimste is. Wij presenteren u “De slimste
mens van zaffelare en omliggend agrarisch gebied”.

- 25/02: Rarara wat zullen we vandaag we vandaag eens gaan uitvoeren? Voor jullie een vraag voor
ons een weet vandaag houden we onze grote verrassingsactiviteit.

- 4/03: Dit weekend geven we geen activiteiten, het namelijk tijd voor ons jaarlijkse feestweekend.
Jullie worden wel allemaal uitgenodigd om deze middag frietjes met beenhesp te komen eten in
feestzaal Sint-Hubertus. Dit om de KSA te sponsoren en het al zo leuke kamp nog veel leuker te
maken.

- 11/03: Ik denk dat het eens tijd wordt om te zien wie van jullie nu echt de kneepjes van het echte
KSA-vak kent: het sjorren, een traditie die ook bij vele andere jeugdbewegingen al jaren meegaat en
aangezien jullie de toekomst van de KSA zijn moeten we met jullie die traditie dus ook verderzetten.
Kom dus allemaal maar af en met een beetje goede wil en efficiëntie staat hier tegen 5 uur een toren
hoger dan de Burj Khalifa.

- 18/03: Tijd voor een klein raadseltje: kennen jullie die ene tovenaar, hij studeert op zweinstein en is
de beste vriend van Ron en Hermelien en niet te vergeten zijn grootste vijand "He-Who-Must-NotBe-Named". Jaja we hebben het hier over de befaamde Harry potter, haal jullie toverstokken en
griffoendor gewaden want vandaag gaan we de heer van het duister verslaan.

- 25/03: Vandaag zetten we ons samen met alle andere leeftijdsgroepen en spelen we een
supercoolmegaleukdemax massaspel.
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Kalender knapen
Dag knapen! Hier is het nieuwe blauwke:

- 11/02: Vandaag doen we “minispelen”! We spelen een heleboel spellen na elkaar. Kom zeker eens
kijken.

- 18/02: Vandaag is het verrassingsactiviteit. Kom zeker meedoen, want we hebben iets speciaals
voorzien!
- 25/02: Vandaag ontdekken we wie van jullie de allerslimste is. Bereid jullie maar voor op de grote
KSA-quiz!
- 4/03: Vandaag is het onze hespenbarbecue, dus zeker allemaal komen om te genieten van al dat
lekker vlees en de frietjes van Dina. Dit betekent ook dat er geen KSA is dit weekend.

- 11/03: Vandaag maken we de bossen van Puyenbroeck onveilig! We trekken samen met de fiets
richting Wachtebeke en gaan onvergetelijke avonturen tegemoet. Vergeet dus niet je fiets mee te
nemen.

- 17/03: Vanavond (zaterdag!) is het nachtspel! Deze activiteit is speciaal voor de echte durvers
onder jullie. Durf jij het aan? We spreken af op de KSA om 20u.

- 25/03: Massa-activiteit! Dus allemaal komen voor een echte teamactiviteit tussen alle groepen.
Deze keer wordt ze georganiseerd door de hernieuwerleiding.

Veel ksa-groeten,
Matisse, Wannes en Robbe
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Kalender jonghernieuwers
- 11/02: Highland games: Het wordt nog eens tijd om de Schot in jullie zelf naar boven te halen.
Vandaag mogen jullie proberen om jullie trashtalk fysiek te rechtvaardigen. Door middel van enkele
veeleisende, afmattende proeven zullen we zien wie nu werkelijk de sterkste is onder jullie en wie
het meest jonghernieuwerwaardig is.

- 18/02: KSA: The Movie: Iedereen onder jullie heeft waarschijnlijk al meer dan genoeg films gezien.
Jullie zullen dan ook hopelijk voldoende inspiratie hebben om zelf in de huid te kruipen van een
acteur (of actrice, maakt niet uit) in onze eigen KSA-film (bij gebrek aan betere acteurs). Meteen voor
jullie ook de kans om ontdekt te worden en wie weet (heel misschien) de filmwereld in te palmen.

- 25/02: Vandaag gaan we de sporten spelen die perfect voor jullie zijn, de paralympische spelen dus!
Jullie zullen moeten leren om te sporten zonder alles van je lichaam te gebruiken, dat zal moeilijk
worden!

- 4/03: Hespenbarbeque vandaag ! Alleen uitgenodigd op lekker te eten bij ons in Sint Hubertus!

- 10/03: ZATERDAG AVONDACTIVITEIT! Zijn jullie helden of broekschijters? Bang in het donker?
Neem maar een extra pamper mee want het zal nodig zijn! Verder info volgt via facebook.

- 18/03: Vandaag leren we over de bloemetjes en de bijtjes ! Met andere woorden het grote
seksspel! Jullie zijn vast benieuws wat dit is? Zeker komen is de boodschap!

- 25/03: Vandaag spelen we massa activiteit georganiseerd door de hernieuwersleiding! Tot dan!

Xxx Maarten, Seppe en Nolan
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Kalender hernieuwers
11/02 Gabberdag 2.0. Na de succes editie volt er een nieuwe gabberdag, jullie zijn echt
natuurtalenten in zoverre we denken dat het in jullie DNA zit om gabber te zijn, maar waarschijnlijk is
dat gewoon de jaarlange invloed van Warre en Merlijn.
18/02 Nadat we in januari ideetjes hebben gekregen om geld in te zamelen voor kamp gaan we deze
nu tot in de puntjes uitwerken om zoveel mogelijk centjes afhandig te maken van de plaatselijke
bevolking voor ons kamp. Haal die capitalistjes in jullie maar al naar boven. Ook gaan we de grote
hiernieuwers enquete invullen dus dat wordt weer spannend.
24/02 Avondactiviteit: Het is vanavond weer zover, de geliefde avondactiviteit! Haal de zakken
Chiiiips maar al boven want we gaan gamen vanavond. De activiteit die statistisch gezien meer
vriendschappen kapotmaakt dan monopoly en scetchy tesamen.
04/03 Feestweekend
11/03 hungergames: vandaag testen we jullie fysiek en psychologisch want we doen de
hungergames, kunnen jullie overleven? (breng een waterpistool mee en kleren die vuil mogen
worden)
18/03 Joepie!!! Het kamp nadert, en we hebben nog steeds geen geld, nu word het hoogdringend
tijd dat we toch beginnen eh jongens daarom gaan we de kasactiviteit voorbereiden. Ook gaan we is
kijken hoe het zit met het kampspel dat jullie met bezig zijn.
25/03 Massaactiviteit
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KSA-liederen
KSA lied:
Als je een clubje van toffe jongeren ziet
van je heidel diedel doedel diedel da
en je hoort van ver, t’is een vrolijk lied
van je heidel diedel doedel diedel da
Hola hiiii, hola hooo, hola hiiii, hola hooo
Dat is de KSA
Knappe koppen heldere kelen mannen
die geen droefheid velen
van je heidel diedel doedel diedel da
Is er één bedroefd, ’t doet ons allen wree
van je heidel diedel doedel diedel da
en in ieders vreugd zingen allen mee
van je heidel diedel doedel diedel da
Hola hiiii, hola hooo, hola hiiii, hola hooo
Dat is de KSA
Knappe koppen heldere kelen
mannen die geen droefheid velen
van je heidel diedel doedel diedel da

Avondlied:
O Heer, d' avond is neer gekomen,
De zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen,
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om U te zingen,
In 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken U voor wat we ontvingen,
en vragen, Heer verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze bêe...
Luist'rend fluist'rend kruinen mee,
en sterren staren teder...
Geef ons Heer zegen en rust en vrêe!
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