
‘t Blauwke December - Januari 2019 - 2020 

 
1 

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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Kalender leeuwkes 
1/12 : 

Wij hebben jullie al zien kijken naar die knappe chiromeisjes waar we ons terein me delen hoor 😉 

Dus jullie krijgen jullie zin. Vandaag houden we een chirodag. We spelen allemaal chirospelletjes. 

Verkleed jullie maar als knappe vrouwtjes! 

8/12 : 

Hij komt, hij komt... wie? De Sint natuurlijk!! De Sint komt naar de KSA. Hopelijk zijn jullie allemaal 

braaf geweest, anders neemt de zwarte piet jullie misschien wel mee!  

15/12 : 

Aangezien het al goed aan het vriezen is kunnen we eindelijk doen waar we al zo lang naar uitkijken... 

DE OLYMPISCHE WINTERSPELEN!! Vergeet je wel niet warm te kleden.  

22/12 : 

Omdat we eindelijk eventjes klaar zijn met al dat schoolwerk, en omdat het ijskoud is buiten, hebben 

we wel een rustige namiddag verdient. Daarom kijken we deze middag een film. Gezellig!  

29/12: 

Woehoew Kerstmis is gepasseert!! Dat verdient een feestje!! En daar hoort natuurlijk ook een secret 

santa bij! Zorg dat je een cadeautje meehebt voor je medelidjes en dan ruilen we ze onder elkaar. 

Zorg dat je een cadeautje meehebt ter waarde van 5euro.  

5/01: 

Eens kijken hoeveel jullie nu al hebben geleerd op school. Wie is de slimste bink van onze groep? Dat 

zoeken we vandaag uit. We spelen een quiz!!  

12/01: 

Eens kijken wie van jullie de beste dieven zijn.  We spelen het grote dievenspel!! Wie heeft er snelle 

vingers en wie zal de grootste buit binnehalen? 

19/01: 

Brrrr krijgen jullie van de koude ook zo veel honger? Wij wel! Alleen is onze domme chefkok (Warre) 

al onze ingrediënten kwijtgeraakt. Helpen jullie ze te zoeken en daarna kunnen we lekker smullen!!  

26/01 : 

Zoals onze traditie ons voorzegd sluiten we het blauwke af met een reuze leuke massa activiteit! Tot 

dan! 
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 Kalender jongknapen 

1/12:  

Hebben jullie het koud? Of nog altijd veel te warm? Of toevallig allebei? Wel, deze week zal je het 

allebei hebben want we gaan schaatsen in de kristallijn! 

INFO AAN DE OUDERS: Gelieve €6,50 mee te geven voor de inkom, de leiding zorgt voor vervoer en 

een vieruurtje. 

WE SPREKEN AF OM 13U30 AAN DE KSA LOKALEN! 

8/12:  

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! 

15/12:  

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. 

22/12:  

Vandaag is jou kans om miljonair te worden! Niet echt natuurlijk, maar je kan wel stinkend rijk 

worden met ons grote monopoly spel. Zeker komen zou ik zeggen! 

29/12:  

Het is tijd voor onze jaarlijkse quiz. Duik maar met jullie neuzen in de boeken en haal die kennis maar 

boven. Wie laat zien dat hij een jaar lang zichzelf mag kronen als slimste jongknaap ter wereld? Dat 

komen we vandaag te weten! 

 

5/01:  

Is het jullie ook al opgevallen dat de chiro altijd zo luidruchtig is op zondagen? Wel nu zullen we de 

rollen eens omkeren! Dat wil zeggen dat je jullie chiro rokken uit de kast mag halen vandaag! Haals je 

best danspasjes maar boven want er moet natuurlijk ook gedanst worden hé, tot dan! 

 

12/01:  

Jullie leiding heeft jammer genoeg examens op de grote school dus moeten wij studeren ☹ Geen 

activiteiten vandaag dus. 

19/01:  

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! 

26/01:  

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 en jonghernieuwers 
1/12:   

Vandaag spelen we allemaal verschillende extreme sporten maar niet op de gewone manier zoals 

iedereen ze kent, neen in combinatie met verschillende games op de gameconsole! Kan jij de ultieme 

sportman worden? 

8/12:  

Deze zondag komt de Sint naar Zaffelare recht vanuit Spanje!!! Nu zullen we eindelijk te weten 

komen wie er het voorbije jaar stout is geweest en wie wat lekkers verdient 

15/12:  

Vandaag gaan we naar cinema! We verzamelen om HALF 2 aan de KSA. Neem genoeg geld mee voor 

de bus en om lekker veel popcorn te kopen 

22/12: 

Vandaag gaan wij de beste schatzoekers uit jullie halen, ergens in het mooie dorp ligt een schat 

verstopt. Aan de hand van jullie tips en schatkaart moeten jullie deze schat weten te vinden, lukt dit 

en kunnen jullie deze schat bemachtigen?! 

29/12: 

Jammer genoeg zijn er geen activiteiten vandaag omdat jullie ijverige leiders examens hebben 

5/01:  

Jammer genoeg zijn er geen acticiteiten vandaag omdat jullie ijverige leiders opnieuw examens 

hebben ☹ Volgende week zijn we terug! 

12/01: 

Deze zondag spelen we 1 tegen allen!! Nu kunnen jullie eindelijk bewijzen wie van jullie de slimste, 

de meest tactische en sterkste lid is van jullie groep. Tot dan! 

19/01: 

Deze zondag gaan we op een speciale tocht in de Zaffelaarse wijken, jaja We gaan op ruiltocht!! We 

starten met een ei en wie weet komen jullie wel terug met een fortuin 

26/01:  

Vandaag spelen we massaal een spel, ja we doen massaspel!! Deze keer wordt het georganiseerd 

door de lieftallige jongknapenleiders. 
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Kalender hernieuwers 
1/12:  

Op verzoek van Dries gaan we vandaag een hele dag in de kou 

wandelen, rechtendoortocht! Ik hoop voor Dries dat we in de ovens van 

Sidmar terecht komen want anders wordt het pompen! 

8/12:  

Vandaag komt jullie beste vriend terug langs! Je weet wel hij komt 

speciaal met zijn vervuilende stoomboot uit Spanje om te zeggen dat 

jullie stout zijn geweest! Ik hoop voor jullie dat hij goedgezind is vandaag. 

15/12:  

Vandaag gaan we opzoek naar de verloren schatten van KSA 

Zaffelare. Ma hunk wat is da nu die verloren schatten van KSA 

Zaffelare, awel ik weet het ook niet ma we hebben geluk want 

Dhaese en Walput komen ons helpen die schatten te vinden. 

Pak jullie vergrootglas en detective outfit maar mee want het 

zal geen makkelijke zoektocht worden! 

22/12:  

Het is bijna kerstmis, de tijd van het jaar om goede voornemens 

te stellen en ons leven te beteren. Daarom houden we vandaag een grote metaldag! We zullen 

samen Satan aanbidden en dansen op de meest onheilige muziek! 

27/12:  

Joepie het is weer die periode van het jaar, de kerstperiode! Dus niks plezanter dan gezellig samen 

zijn. We houden met andere woorden een kerstfeestje op vrijdagavond. 

5/01, 12/01 en 19/01:  

Een deel van de leiding heeft deze periode examens dus wij rekenen er op dat jullie bewijzen wat 

jullie de laatste jaren geleerd hebben van ons, jullie mogen ons vervangen als leiding! Verdere 

afspraken gebeuren via facebook. 

26/01:  

De laatste activiteit van het blauwke, 

jullie weten wat dit betekent! We 

houden weer een massa-activiteit.  
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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! 


