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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
- 02/12: Jajaja hoog bezoek vandaag en jullie zullen wel al weten van wie. De enige echte Sint komt
ons vandaag bezoeken, hopelijk ben je braaf geweest want je wat er je anders te wachten staat!
Voor alle brave kindjes onder jullie zal ons goedheiligman wel wat lekkers mee hebben!
- 09/12: Ik ben eens benieuwd hoeveel verstand er eigenlijk in al die koppekes van jullie zit. Er is
maar één manier om dat te testen namelijk een aartsmoeilijke quiz vol met chinese letterkunde en
stellingen uit de kwantumfysica. Het is al duidelijk denk ik vandaag ontdekken we wie het slimste
leeuwke ter wereld is.
- 16/12: Vandaag gaan we iets speciaals doen we gaan de twee aloude ksa liederen op CD
uitbrengen! En aangezien leider Robin een krak is in management kan het niet anders dan dat we
binnen de twee weken meer platen verkopen dan Elton John en Michael Jackson samen verkopen.
Breng allemaal een klein muziekinstrument mee zodat niks aan deze topschijf zal ontbreken.
- 23/12: Het KSA jaar is al een tijdje bezig dus ons lokaal begint er al wat vuil bij te liggen daarom
willen we het vandaag een beetje opruimen om het daarna om te dopen tot een super gezellig kerst
lokaal om zo de feestdagen goed in te zetten. Breng allemaal wat versiering mee dat je ouders niet
meer nodig hebben.
- 30/12: Het jaar is bijna gedaan maar voor dat het nieuwe jaar begint gaan we dit jaar eindigen met
de olympische winter spelen. Trek je handschoenen maar al aan en tot zondag!
- 6/01: De komende weken kan het zijn dat er enkele vreemde gezichten leiding zullen geven aan
jullie, jullie echte leiding heeft namelijk examens en kan in januari dus geen leiding geven. Hopelijk
vinden jullie het even leuk als deze vreemde gezichten met jullie een één tegen allen activiteit doen.
- 13/01: Brrrrr wat is het toch koud deze tijd van het jaar maar hier hebben wij de ideale remedie
tegen gevonden. Vandaag gaan we namelijk een een hartverwarmende film kijken die ons een
lichtpunt zal geven in deze donkere tijden.
- 20/01 GEEN activiteiten! Wij grote jongens, hebben jammer genoeg volop examens dus moeten
wij studeren ☹ Tot volgende week!
- 27/01: Zoals elke keer sluiten we de kalender af met een heuse massa activiteit. Hopelijk hebben
jullie er evenveel zin in als ik want ik sta alvast te popelen.
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Kalender jongknapen
2/12: Hij komt, hij komt, die goede lieve Sint! Vandaag is het zo ver! Zijn jullie stout of braaf
geweest? Dat zal de sint uitmaken! Jullie zullen een grote beloning krijgen als jullie je kunnen
bewijzen of jullie wel echt de regeltjes hebben gevolgd, tot zondag!
9/12: Vandaag gaan we een super coole film kijken in de cinema, samen met een gigantische
popcorn! We spreken om 13u af aan de KSA! Vergeet dus niet rond de € 10 mee te nemen en
extraatjes voor de film, en ook een buzzypas of lijnkaart indien je dat hebt!
16/12: Vandaag gaan we geocatchen, overal in Zaffelare en omstreken liggen mysterieuze schatten
verborgen aan ons om aan de hand van de tips ze te vinden en ons merkteken erop te plakken, breng
allemaal jullie fiets mee want die gaan we zeker nodig hebben!
23/12: Vandaag is het Leiders-tegen-leden, wij leiders hebben een aantal
opdrachten klaargemaakt die jullie allemaal moeten voltooien. Enkel door samenwerken
zullen jullie deze al deze opdrachten kunnen voltooien. Natuurlijk wacht jullie een grote
beloning als jullie slagen.
30/12: Het is kerst en wat betekent dit?! Kerstfeestje! Gezellig samen gaan we pakjes uitdelen, dus
iedereen zorgt dat hij een cadeautje mee heeft van ongeveer € 5! Wij zorgen voor de lekkere
snackjes en de leuke spelletjes, en wie weet wel nog een verassing?!
6/01: Zijn jullie er klaar voor? Kunnen jullie de opdrachten volbrachten? Wij zijn benieuwd want we
spelen 1 tegen allen! Succes! Jullie zullen het nodig hebben 😉
13/01: Jullie leiding heeft jammer genoeg examens op de grote school dus moeten wij studeren ☹
Geen activiteiten vandaag dus.
20/01: De leiding heeft nog altijd examens en zal dus geen activiteiten kunnen geven jammer
genoeg. Maar geen nood! Volgende week zijn we terug met een spetterende massa activiteit, tot
volgende week!
27/01: Tijd voor een massa activiteit! Samen met alle groepen gaan we gezamenlijk een kei mega
cool groot spel spelen? Wat we gaan doen gaan we jullie nog niet zeggen hihi, spannend!
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Kalender knapen
02/12 Sinterklaas
De Sint komt vandaag naar de KSA. Kunnen jullie alle snoepjes vangen die de pieten gooien? Er zal
terug veel lekkers te verkrijgen zijn. Laat je stoute manieren maar thuis of jullie worden in de zak
gestoken.
09/12 Fotozoektocht
Vandaag is het een zoektocht is ons mooie dorpje Zaffelare. Weten jullie alle foto’s te vinden? Ik durf
wedden van niet!
16/12 Quiz
Zijn de hersennen opgewarmd? Het zal nodig zijn! We voorzien vandaag een leuke quiz met veel
moeilijke en intressante weetjes. De winnaar krijgt natuurlijke een hele mooie beloning!
23/12 Kerstfeestje
PAAAARTYYYYY! We vieren kerst een beetje vroeger dan gewoonlijk. Breng een klein cadeautje mee
(ter waarde van MAX €5). Als iedereen iets meeneemt, kunnen we de dag met een tof cadeau
afsluiten.
30/12 Margi Dag
Doe de trainingsbroeken maar aan. Marcellekes, oorringen, luide muziek. We gaan helemaal het
foute pad op vandaag. We zullen iedereen eens laten zien hoe wij kunnen gabberen. HARDCORE
WILL NEVER DIE!
6/01 Film op de KSA
We zetten het nieuwe jaar rustig in met een film op de KSA. De leiding zal een kleine keuze hebben
voor jullie, zodat jullie de tofste film kunnen uitkiezen. Chips, popcorn mag je zeker meenemen om
de film te vergezellen.
13/01 Is het schaar, steen, papier of blad steen schaar???
Toffe spelletjes vandaag. Op het einde van de dag kunnen we eindelijk de lange discussie afsluiten of
het nu schaar, steen, papier is of blad steen schaar. Hoe we deze discussie gaan beïendigen? Door
mega, tofe, grote, lange spelletjes te spelen.
20/01 Olympische Spelen
Trek de sport kleren maar aan. We gaan de Spelen naar Zaffelare halen. Wie gaat er de meeste
gouden medailles halen?
27/01 Massa activiteit
JOEPIIIEEE, vandaag in grote groep een spel spelen? Welk spel mogen jullie jammer genoeg niet
weten. Één ding is zeker! Het zal SUPERDUPER de max worden.
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Kalender jonghernieuwers
- 02/12
Joepie jongens vandaag komt de sint!!!!!! We gaan samen dan eens langs gaan bij onze oudste en
beste vriend om te kijken of jullie wel braaf zijn geweest dit jaar. Want weet wie braaf is krijgt lekkers
en wie stout is 2jaar voorwaardelijk op zijn minst.
- 09/12
Aangezien jullie examens hebben geven we vandaag maar een uurtje activiteiten van 16u tot 17u
zodat jullie even kunnen ontspannen tijden de zware blok.
- 15/12
Vandaag doen we nog eens een avondactiviteitje. We gaan namelijk al kerst vieren. Breng dus
allemaal een klein cadeautje mee van max 5euro en dan kunnen we die aan de hand van vet cool
wijze nie normale activiteiten.
- 23/12
Aangezien het in de winter superkoud is gaan we vandaag eens gaan afkoelen in het zwemband
#omgekeerdepsychologie breng dus allamaal jullie badpak mee (boerkini is ook toegelaten).
- 30/12
Als afsluiter voor de leiding de examens ingaan doen we nog eens een avondactiviteit. Doe allemaal
maar warme kleren aan want het is durverstocht!!!!!!!!!!!!! Nene grapje we gaan dropping doen dus
toch maar warme kleren 😉
- 6/01
Sorry jongens jullie leiding zit in de examens.
- 13/01
Sorry sorry jullie leiding zit nog steeds in de examens.
- 20/01
Sorry sorry sorry jullie leiding zit nog altijd in de examen pff dan die examens maar rap zijn afgelopen
ze.
- 27/01
Joepie we zijn er terug met een vetwijze massa activiteit. Zeker allemaal komen om er een dolle dag
van te maken 😊😊😊
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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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