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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 12 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.  Robin De Wispelaere en Matisse De Vogelaere 

Moleneinde 22D,  

9080 Zaffelare 

GSM Robin: 0472/85.58.89 

GSM Matisse: 0472/60.63.38 

E-mail: info@ksazaffelare.be 

Site: www.ksazaffelare.be 

Rekeningnummer: BE66 7374 3223 2043 
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Voorwoord 
Dag beste ouders, KSA-ers en toekomstige leden!  

Wij zijn ons al helemaal aan het voorbereiden om er alweer een spetterend jaar van te maken. We 

hebben deze zomer jammer genoeg afscheid moeten nemen van onze geliefde leiders Anton, Jesse, 

Emiel, Maarten, Pieter, Robbe, Milan en Wannes die nu officieel tot de wereld van oud-leiding 

behoren.  

Dit jaar zullen wij dit werkjaar in goede banen leiden. Het feit dat deze leidingsgroep werkelijk voor 

een onvergetelijk kamp heeft gezorgd, bewijst alvast dat we er klaar voor zijn!  

Voor wie nog niet vertrouwd is met de KSA, wij zorgen ‘elke’ zondagnamiddag van 14u tot 17u voor 

toffe activiteiten voor jullie kinderen. Ze zijn bij ons welkom vanaf het eerste leerjaar tot ze bij ons in 

de leidingsploeg staan.  

Wij doen ons best om op originele en creatieve wijze uw kinderen weg te krijgen bij computer en 

playstation. We hopen dan ook om op zondag 29 september zo veel mogelijk kinderen en ouders te 

zien op onze startdag.  

Breng gerust ook een vriendje of tien mee want hoe meer zielen, hoe meer vreugd zoals men zegt.  

Omdat onze startdag samenvalt met die van de Chiro, maken we er een gezamelijk evenement van. 

Voor de duidelijkheid: we geven nog steeds afzonderlijk onze activiteiten.  

Er is vooraf en achteraf ook de mogelijkheid om je kinderen in te schrijven, wij zorgen voor drankjes, 

hamburgers en wat gezelligheid!  

Zorg dus zeker dat je er bij bent!  

Tot op de startdag!  

Groetjes KSA Zaffelare 
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Leidingsploeg  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo! Mijn naam is Nolan en dit is mijn 5de jaar als leider en dit jaar geef ik leiding 

aan de tofste groep, maar dat zijn jullie allemaal eigenlijk 😉 Ik kijk er alvast zeer 

hard naar uit om dit jaar weer elke week spetterende activiteiten te geven, tot op 

de startdag! 

Hallo iedereen! Ik ben Robin en dit is mijn 3e jaar als leider in de KSA. Het is ook 

mijn eerste jaar hoofdleiding en heb er super veel zin in! Aan wie ik leiding geef, 

kan ik helaas nog niet vertellen maar wat ik wel al kan zeggen is dat het een super 

tof jaar zal worden! Ik kijk er al naar uit, tot dan! 

Dag lidjes, ik ben Seppe ik ben 19 jaar en ga nu van start in mijn derde jaar als 

leiding. Aan wie ik dit jaar leiding geef mag ik nog niet vertellen. Ik hoop dat jullie 

veel zin hebben in nieuwe jaar, ik alvast wel. 

Ik ben Matisse De Struisvogelaere en dit is mijn 3de jaar als leiding in KSA Zaffelare, 

dit jaar ga ik de uitdaging aan om samen met Robin de taak als hoofdleiders op te 

nemen. Ik kijk er alvast naar uit en ik hoop jullie ook! 

Dag iedereen! Ik ben Brent en de meeste van jullie zullen me wel kennen van vorig 

KSA werkjaar. Dit is mijn 2de jaar als leiding en heb er super veel zin in om eraan te 

beginnen! Verder doe ik Digit in de KSA en zit ik sinds dit jaar in het gewest. Ik geef 

dit jaar leiding aan de… OEPS dat mag ik eigenlijk nog niet vertellen hihi 😛 

Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als ik! Tot dan! 

Hallo allemaal, ik ben Simon en als je de vorige jaren al naar de KSA bent geweest 

zal je mij waarschijnlijk wel herkennen want dit is mijn vijfde jaar in de leiding. Op 

school studeer ik op dit moment elektromechanica aan Hogeschool Gent. Ik hoop 

dat jullie er zin in hebben want ik sta in elk geval al te popelen om aan jullie leiding 

te geven. Tot op de startdag!! 
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Dag allemaal! Ik ben Lukas Van Quaethem, 19 jaar en dit wordt mijn derde jaar als 

leider. Hopelijk zien jullie lidjes het evenveel zitten als mij en maken we het elke 

zondag gezellig!! 

Dag iedereen! mijn naam is Warre en dit jaar zal ik leiding geven aan de 

dgsjfghjdshv (lol). Ik zit nu in mijn 6e jaar lassen constructie op Edugo campus 

Glorieux. Buiten de KSA heb ik geen extra hobby's maar ik kijk zeker al uit naar mijn 

2e jaar als leiding. Tot dan! 

Heyhey, mijn naam is Lennert. Dit is nu men 12e jaar in de KSA en heb er super veel 

zin in! Op school studeer ik economie en nog wat andere vakken ook. Mijn 

lievelings eten is PizzaPepperoni. Ik heb ook verschillende bijnamen zoals Leonard, 

Lennie, Lenny, maar  jullie leden mogen Mr. de Wispelaere zeggen 😉! 

Beste leden, 

Het is mijn 2de jaar leiding geven en ik heb er zeker dubbel zo veel zin in!! 

Aan wie ik leiding geef blijft een verrassing maar het word een super duper ksa jaar 

 

 

Heyhoi, ik ben Simon! Het is dit jaar mijn 2e jaar als leider en het wordt elk jaar nog 

toffer! Ik heb zo’n gevoel dat het dit jaar een spetterend jaar zal worden. Ik hoop 

dat mijn lidjes er evenveel zin in hebben als ik, dan zal het zeker goed komen. Naast 

KSA’er ben ik ook voetballer bij SV Zaffelare (beste ploeg van het land!) 

Yo de mannen ik ben Merlijn ,mijn hobby’s zijn Ksa en voetbal, buiten mijn hobby 

doe ik lassen op scheppersinstituut in Wetteren. Het is ook mijn tweede jaar leiding 

en ik heb er al in zin in dus hopelijk jullie ook. 
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Kalender leeuwkes 
 

 

- 29/09: Vandaag begint de jaarlijkse startdag van KSA Zaffelare! Kom zeker eens een kijkje 

nemen zodat je te weten komt wie dit jaar jullie leiding zal zijn, tot dan! 

 

- 06/10: Na onze spetterende startdag hebben wij alweer een nieuwe knaller voor jullie. Wij 

gaan namelijk vandaag een laddercompetitie houden. Hoe meer spelletjes jij wint, hoe hoger 

je op de ladder komt te staan. Wij kijken er alvast naar uit! 

 

- 13/10: Vandaag spelen we 1 tegen allen. Als jullie al onze opdrachten kunnen voltooien 

mogen jullie een mooie, of vuile tegenopdracht verzinnen voor jullie leiders. Tot dan 

Leeuwtjes! 

 

- 20/10:  Trek alvast jullie beste camouflage aan want wij zetten vandaag een stap in het leven 

van een echte soldaat! GEEEEEEEEF ACHT. 

 

- 27/10: Omdat jullie vorige week goed getraind zijn geweest door sergeant X, hebben 

soldaten Y en Z voor een toffe rechtendoortocht gezorgd. Wie kan er het best rechtdoor 

lopen? Dit zullen we vandaag beslissen. Tot dan Leeuwkes! 

 

- 03/11: Omdat het al wat frisser wordt gaan we vandaag binnen in ons lokaal spelletjes 

spelen! Ook zullen we ons lokaal een nieuwe look geven. Wij kijken er al naar uit :) 

 

- 10/11: Vandaag verklappen wij niets over onze activiteit want dit is een heel groot geheim … 

wie zou er al kunnen raden wat we gaan doen? Tot op de ksa jongens! 

 

- 17/11: Massa activiteit vandaag! Samen met de andere leden gaan we grote spelletjes spelen 

waarbij iedereen kan meedoen, kom zeker af! 

 

- 24/11: Terwijl de andere lidjes gezellig bloemetjes verkopen op straat, zorgen wij ervoor dat 

de buikjes goed worden gevuld! Samen zullen we verse pannekoeken maken met chocomelk, 

mmhmmmmm. 
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Kalender jongknapen 
 

 

- 29/09: Vandaag begint de jaarlijkse startdag van KSA Zaffelare! Kom zeker eens een kijkje 

nemen zodat je te weten komt wie dit jaar jullie leiding zal zijn, tot dan! 

 

- 06/10: Hunger games ! Vandaag nemen we het in teams tegen elkaar op! Het team dat het 

meeste mensen kan uitmoorden en als laatste overblijft, wint het spel. Doe allemaal vuile 

kleren aan want het kan er vuil aan toe gaan. Tot dan! 

 

- 13/10: Maffiaspel! Twee teams moeten zoveel mogelijk illegale goederen proberen 

verkopen. Let op want er lopen agenten rond in het gevreesde dorp Zaffelare. Haal jullie 

beste verkooppraatjes maar boven want het belooft geen makkelijke opdracht te worden! 

 

- 20/10: Vandaag trekken we het bos in, plezier verzekerd! Het bos is de ideale plek om ons 

eens goed uit te leven en we hebben een heleboel bosspelletjes voor jullie in petto. Vergeet 

niet om met de fiets te komen! 

 

- 27/10: Ik hoop dat iedereen goed getraind heeft voor deze dag, want vandaag spelen we de 

lol-lympische spelen. Trainen zal niet echt nodig zijn, het gaat vooral om de grappige twist in 

de verschillende lol-lympische diciplines. 

 

- 03/11: Het grote Johnny-spel! Wie is de stoerste onder jullie? Wie kan er het best 

meisjes versieren? Wie heeft het meeste zelfvertrouwen? Dat komen we vandaag te 

weten! 

 

- 10/11: Er is een moord gebeurd in Zaffelare, maar wie de dader is weten we niet, zijn jullie 

clever genoeg om de sporen te volgen en zo de dader te vinden? Jullie worden echte 

dedectivies vandaag, haal maar jullie vergrootglas van ’t zolderke! 

 

- 17/11: Het is weer tijd voor de eerste massa activiteit van het jaar! Wat we gaan doen is nog 

een verrassing maar het zal weer spetterend zijn en samen met elke ksa groep! 

 

- 24/11: Vandaag gaan we de ouders eens in de bloemetjes zetten, met een bloemetje! (tegen 

betaling natuurlijk 😉) Samen met de leidertjes gaan we mooie kerststerretjes verkopen in 

de wijken van Zaffeloare, tot dan! 
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Kalender knapen en jonghernieuwers 
 

 

- 29/09: Hoera hoera KSA startdag vandaag! Dit jaar zijn jullie twee groepen samen gezet, dus 

dit wil zeggen dubbel plezier, feest! Tot op de startdag jongens! 

 

- 06/10: Vandaag houden we het niet droog en spelen we met waterrrr!! Neem jullie mooiste 

bikini en handdoek maar mee! 

 

- 13/10: Deze zondag gaan we naar het welgekende Puyenbroeck en spelen we het bosspel 

levende Stratego! Breng allemaal jullie fiets mee, zodat we makkelijk ons kunnen 

verplaatsen. 

 

- 20/10: Vandaag gaan we met de bus naar Gent. Daar spelen we een gewaagd stadsspel. 

Breng allemaal jullie busabonnement mee en een beetje geld indien jullie een hongerke 

krijgen, wij zorgen natuurlijk wel voor het vieruurtje! 

 

- 27/10: Deze sunday gaan we op ruiltocht in de wijken en straten van ons Zaffelare. Wie weet 

gaan we allemaal terug naar huis met een nieuwe gsm? 

 

- 03/11: We gaan vandaag naar het trampolinepark Jumpsky. Hier kunnen jullie je gekste 

stunts bovenhalen. Neem jullie busabonnement mee en wat geld om de inkom te betalen. 

 

- 10/11: Deze zaterdagavond houden we een casinoavond in onze gezellige lokalen! Train jullie 

pokerface al maar, want die zal je goed kunnen gebruiken! 

 

- 17/11: Massa activiteit vandaag! Samen met de rest van de ksa groepen spelen we vandaag 

één groot spel samen, of wie weet gaan we wel op verplaatsing? Wie weet hehe 

 

- 24/11: Vandaag verkopen we onze jaarlijkse bloemetjes, achter wie zit de beste verkoper? 

Wie durft er wel eens zijn voet tussen de deur te steken om de klant toch nog te overtuigen? 

Wij zijn benieuwd! 
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Kalender hernieuwers 
 

 

- 29/09: Jaja het is weer zover, we staan voor aan het begin van een nieuw werkjaar binnen de 

ksa. Dit zetten we in met onze traditionele startdag.  

 

- 06/10: Vandaag testen we wie de beste wasmachine heeft. Kom zeker niet in jullie mooiste 

kledij want we spelen vuile spelletjes. PS: pak eventueel reserve kledij mee! 

 

- 13/10: Kunnen jullie van een mug een olifant maken? Ik hoop van wel want vandaag sturen 

jullie op ruiltocht. 

 

- 20/10: Vandaag gaan we balspelen uitoefenen op verplaatsing dus neem zeker jullie fiets 

mee! 

 

- 27/10: Vandaag zoeken we de drukte op, we doen namelijk een stadsspel. We spreken 

samen af om 13 uur op de ksa en neem jullie buzzypazz mee. 

 

- 01/11: Vandaag doen we een avondactiviteit op vrijdagavond ik hoop dat jullie een goed 

gevoel voor oriëntatie hebben want het is tijd voor een dropping. 

 

- 10/11: Laat maar eens zien hoe veelzijdig jullie kunnen is, de leiding daagt jullie uit voor een 

groots één tegen allen spel. 

 

- 17/11: Massa-activiteit!! Jullie weten wat dit betekent, we doen een activiteit met alle leden 

samen. 

 

- 24/11: Tijd om wat centjes binnen te halen om op kamp te gaan, vandaag gaan we de straat 

op om onze kerststerren te verkopen. 

 

 

Wij duimen op een goed jaar. 

 

Groetjes van jullie lieftallige leiding, 

Anoniempje Vandecasteele, fictiefje bestanie en een geestige onbekende. 
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Kamp 2020 

 
Schrijf maar alvast in jullie agenda want dit jaar gaan we op kamp in DURBUY! Het thema van dit jaar 

verklappen we nog niet, dat is een verassing! 

 

De jongknapen komen toe op 19 juli en gaan naar huis op 26 juli. 

De knapen, jonghernieuwers en hernieuwers vertrekken op 16 juli en gaan ook naar huis op 26 juli. 

 

Wij hebben er alvast zin in! 
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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! 


