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Krantje 1       KSA-Jaar 2022-2023 
Jaarthema: Kameraad in’t Kwadraat! 

KSA Hoogstraten 
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Van de hoofdredactie 

Allerliefste  ouders en leden,  
 
Jammer genoeg komt de zomervakantie weer ten einde en we kijken nu terug 
op de prachtige momenten die we hebben beleefd met KSA deze zomer. Al-
lereerst was er natuurlijke de knaller van een KSA-kamp dat we hebben 
gehad. Voor het eerst in twee jaar terug een kamp zonder bubbels, zodat alle 
leeftijden weer met elkaar konden spelen. We hebben natuurlijk ook weer een 
heleboel leuke dingen gedaan en nieuwe ervaringen gedeeld. Daarna was er 
ook nog de zomeractiviteit, waar we ons allemaal nog eens goed uitleefden in 
de Mosten.  
Het einde van de zomervakantie betekent aan de ander kant natuurlijk ook 
wel iets goeds, het betekent namelijk dat het KSA-jaar weer van start gaat ! 
Ben je al benieuwd naar welke leiding je hebt? Je kan al proberen de tips te 
ontcijferen die verderop bij je geleding staan. Maar je zult het pas echt zeker 
weten op de startactiviteit op 10 september... 
 
Hopelijk tot dan! 
Groetjes  
De Redactie 
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Wat is KSA? 

Er zijn verschillende jeugdbewegingen in Hoogstraten: KSA, KLJ, Plussers ... 
Daarom krijgen wij vaak de vraag: ‘Wat is KSA nu juist en waar zijn de verschillen?’ Als we 
eerlijk moeten zijn, de verschillen zijn niet heel groot. Alle jeugdverenigingen in Hoogstra-
ten doen erg hun best om een leuke dag voor hun leden te voorzien, we hebben allemaal 
ac viteiten zoals ‘sport en spel’, een weekendje, eens gaan zwemmen, … met als afsluiter 
natuurlijk een schi erend kamp.  
 
Wij, KSA Hoogstraten, hebben ac viteit op zaterdag van 14.00u tot 16.00u (tenzij anders 
vermeld in het krantje). Dat gebeurt in lee ijdsgroepen: 
 
Kadékes:ÊDit zijn de kindjes met de grootste scha gheidsfactor. Onze Kadékes zijn de kind-
jes van de laatste kleuterklas.  
  
JoroÊ1-2:ÊHierin zi en de leden die ook nog héél scha g zijn, met andere woorden, die van 
het 1e en 2e leerjaar.  
 
JoroÊ3-4: In deze groep zi en de speelse kids van het derde en vierde leerjaar.  
 
JoroÊ5-6:ÊDit zijn de coole eners van het vijfde en zesde leerjaar.  
 
Knim:ÊZe worden ook wel eens pubers genoemd maar zo durf ik ze niet te noemen. Je raadt 
het al, in de Knim zi en de leden van het eerste en tweede middelbaar.  
 
Sjo:ÊVan deze groep wordt verwacht dat ze de puberstreken al verleerd zijn, hoewel daar 
toch over te discussiëren valt. In de Sjo zit de jeugd van het derde en het vierde middelbaar.  
 
Hennies:ÊSinds dit jaar hebben we ook de Hennies. In deze groep worden de kinderen van 
het vijfde middelbaar al opgewarmd voor hun carrière als leiding. 
 
+16:ÊIedereen die ouder is dan 16 en spelletjes spelen toch nog leuk vindt, vind je terug in 
deze groep.  
 
Voor een jaar lidmaatschap betaal je 40 euro voor het eerste kind en 35 euro vanaf het 
tweede kind. Dit geld wordt grotendeels gebruikt om verzekeringskosten te betalen, maar 
ook om spelmateriaal aan te kopen, om voor ieder nieuw lid een sjaaltje aan te kopen, om 
materiaal voor ac viteiten aan te kopen,...  
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Berichtjes 

Trooper 
Trooper is een geweldige kans om 
de KSA te steunen. Als je je online 
aankopen via de Trooperpagina 
doet, krijgen wij namelijk een pro-
centje, in jij moet er niks extra voor 
betelen. Zeker doen dus! 
Voor meer info surf naar:  
h ps://trooper.be/
ksahoogstraten 
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Kalender 

Wat is er te doen? Wanneer? 

Startac viteit 10 september 
Relive the 90’s 16 september 
Schuimfuif 17 september 
Wafels en wafels 15 oktober 
Dag van de jeugdbeweging 21 oktober 
Begeleidingsweekend (geen ac viteit) 18-20 november 
Sinterklaasac viteit 3 december 
Kerstmarkt 16 december 
Soep aan de kerk 31 december 
Vriendjesdag 18 februari 

Comme Chez KSA  5 maart 
Jaarlijkse reis 1 april 
Kampdag (laatste ac viteit) 13 mei 
    
Kamp leden 12- 19 juli 
Kamp knim/ sjo 12- 21 juli 
Kamp leiding 10- 21 juli 
    
Zomerac viteit  Datum nog niet 

bekend 

Carnavalac viteit 25 februari 
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Evenement: Relive the 90’s 
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Evenement: Schuimfuif 
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Verhuur 

KSA Hoogstraten verhuurt twee soorten tenten. Voor een besloten  
onderdak, beschermd tegen regen en wind, verhuren wij                   
buizententen. Tegen zon of regen bieden wij shelters aan. 
 
Ben je geïnteresseerd in één van deze tenten, of wil je meer              
informa e? Je kan steeds contact opnemen met: 
 
PjotrÊLauryssenÊ   0488Ê95Ê55Ê70 
E-mailadres   verhuur@ksahoogstraten.be 
 
 
Buizentent: 
 
4m op 5m = € 50.00/dag 
6m op  5m = € 62.00/dag 
8m op 5m = € 75.00/dag 
 
 

 
Shelters: 

 
Het tentzeil is per stuk 6m 

op 6m, met de nok op 2,5m 
hoogte. Beide zijden van de 

tent kunnen verhoogd     
worden tot 1,6m. De      

shelters kunnen allen aan 
elkaar gehangen worden. 

 
Shelter = € 25.00/stuk (max. 4 shelters) 

Verhoging = € 5.00/stuk (max. 3 verhogingen) 
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Verhuur 

Alle bovengenoemde prijzen zijn dagprijzen. 
Mensen die rechtstreeks iets te maken hebben met KSA            
Hoogstraten krijgen een kor ng. 
 
Onder rechtstreekse verbanden verstaan wij: ouders van leden of 
leiding, leden zelf, oud-begeleiding en vaste medewerkers. 
Wij willen er wel op wijzen dat de tenten voor persoonlijke       
doeleinden moeten gebruikt worden. Als men een tent huurt moet 
men dus ook het gebruik ervan kunnen verantwoorden. 
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De begeleidingsploegen blijven nog geheim tot de eerste ac viteit. Wilt u 
toch contact opnemen met ons? Dat kan via onze bondsleider. 
 
Ne eÊBruyndonckxÊÊÊÊ(0489 88 08 95 - bondsleider@ksahoogstraten.be) 
 
Wanneer jullie iemand van de begeleiding willen contacteren raden wij  
jullie ten sterkste aan om in eerste instan e een mailtje te sturen naar 
het juiste geledingen-e-mailadres. 
 
De e-mailadressen: 
Kadékes:Ê  kadebgl@ksahoogstraten.be 
JoroÊ1-2:  joro12bgl@ksahoogstraten.be 
JoroÊ3-4  joro34bgl@ksahoogstraten.be 
JoroÊ5-6:  joro56bgl@ksahoogstraten.be 
Knim:  knimbgl@ksahoogstraten.be 
Sjo:   sjobgl@ksahoogstraten.be 
Hennies:  henniesbgl@ksahoogstraten.be 
+16:   16bgl@ksahoogstraten.be 
 
Een e-mailadres wanneer je ons allemaal wil bereiken: 
   info@ksahoogstraten.be 

Contact 
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Activiteiten ‘Kadékes’ 

ZaterdagÊ10ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:30 
 

Vandaag hebben we onze al-
lereerste ac viteit!! Jullie zullen 
dus eindelijk te weten komen wie 
jullie leiding is! Spannend!!! 

 

 
ZaterdagÊ17ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 

 
 
Vandaag spelen we spelletjes zoals 
echte prinsen en prinsessen! Doe ze-
ker je prinsen en prinsessenkleren 
aan! 
 
 
 

ZaterdagÊ24ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 
 

Met welke stoel kan je heel wild spelen zonder dat 
die kapotgaat? Een PAX-stoel natuurlijk! Vandaag 
spelen we alle spelletjes met een rode paxstoel! 
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Activiteiten ‘Kadékes’ 

ZaterdagÊ1ÊoktoberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 
 
 
 
 
Zoveel verschillende ballen?! Dat klopt want 
vandaag spelen we balac viteit!! 
 
 
 
 

ZaterdagÊ8ÊoktoberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 

 

K3? Piet Piraat? Mega Mindy of Mega Toby? ROX? Plop? Maya De Bij? Bum-
ba? De Nachtwacht? Of toch nog iemand anders? Kom vandaag als je favo-
riete studio 100 personage naar de ac viteit want we spelen de grote studio 
100 ac viteit!!! 
ZaterdagÊ15ÊoktoberÊ2022ÊGEENÊACTIVITEIT!!! 
Vandaag is het jammer genoeg geen ac viteit. Hou zeker en vast jullie voor-
deur goed in de gaten want vandaag komen we langs om wafels te verko-
pen! Mmm!!! 
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Wist-Je-Datjes ‘Kadékes’ 

WistÊjeÊdat…Ê 
 

- wij met 3 jullie leiding zijn? 
- wij samen 13 jaar leiding geven? 
- er 1 meisjesleiding en twee jongensleiding zullen zijn? 
- onze huisdieren 1 cavia, 3 kippen, 15 spinnen, 21 muggen en 6 

wespen zijn? 
- wij in drie opeenvolgende maanden jarig zijn 
- wij nu samen 56 jaar zijn en op het einde van het jaar samen 59 

jaar zijn? 
- onze lievelingskleuren blauw, blauw en blauw zijn? 
- wij dit jaar verhuizen naar onze Nieuwe Lokalen? 
- wij in totaal 534 cen meter groot zijn? 
- onze lievelingssjorbalken 1 meter, 4 meter en 6 meter lang zijn? 
- wij 6 zussen en 1 broer hebben? 
- wij alledrie de oudste zijn van het gezin? 
- onze mama en papa natuurlijk nog ouder zijn dan wij? 
- ons lievelingseten macaroni, vidée met frietjes en lasagne van de 

mama is? 
- iemand van ons niet in Hoogstraten woont? 
- wij al heel hard uitkijken naar het komende jaar? 
- wij hopen dat jullie met superveel zijn? 
- wij heel veel leuke ac viteiten gaan doen dit jaar? 
- jullie elke week ac viteit hebben? 
- dit veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel leuker is? 
- jullie al mogen raden wie wij zijn? 
- de 3e laatste le er van onze achternamen een “e” is? 
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Verslag ‘Kadékes’ 

Hier is  een foto van jullie leiding. Kunnen jullie al raden wie we zijn? 
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Activiteiten ‘Joro 1-2’ 

ZaterdagÊ10ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:30 

 

ZaterdagÊ17ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 

 

ZaterdagÊ24ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 
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Activiteiten ‘Joro 1-2’ 

ZaterdagÊ1ÊoktoberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 

 

ZaterdagÊ8ÊoktoberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 

 

ZaterdagÊ15ÊoktoberÊ2022ÊGEENÊACTIVITEIT!!! 

 

Omdat het deze week wafels en wafels is, is het geen ac viteit dit week-
end!! Hou allemaal jullie voordeur in de gaten, want misschien komen wij 
wel wafels verkopen! 



 

  http://www.KSAhoogstraten.be 17 

Wist-Je-Datjes ‘Joro 1-2’ 

WistÊjeÊdat... 
 

- we samen 128 jaar oud zijn? 
- we samen 94 huisdieren hebben?  
- we samen 11 broers of zussen hebben? 
- er in onze begeleidingsploeg 4 meisjes en 3 jongens zi en? 
- onze gemiddelde lengte 1m69 is? 
- al onze huisnummers opgeteld gelijk is aan 508A? 
- onze gemiddelde schoenmaat 41 is? 
- we 2 tweelingen hebben in onze begeleidingsploeg? 
- we 4 blondjes en 3 brune es hebben in onze begeleidingsploeg? 
- we samen 22 jaar leiding zijn? 
- we samen 6 broers of zussen op KSA hebben? 
- iemand uit de begeleidingsploeg een verlamde teen hee ? 
- iemand uit de begeleidingsploeg ooit in zijn/haar been hee  ge-

sneden?  
- iemand uit de begeleidingsploeg in Joro 1-2 ooit zijn/haar tand is 

verloren? 
- iemand uit de begeleidingsploeg nog maar pas trotse meter is 

geworden?  
- iemand uit de begeleidingsploeg ooit Vlaams kampioen turnen is 

geworden? 
- er ergens in de wist-je-datjes de naam van een van de leiding 

verstopt zit? 
- we er super veel zin in hebben?  
- we hopen dat jullie allemaal komen?  
- het een super leuk jaar wordt? 
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 Verslag ‘Joro 1-2’ 

Kun je aan de hand van deze mooie tekening van jullie leiding 
al raden wie we zijn? 
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Activiteiten ‘Joro 3-4’ 

ZaterdagÊ10ÊseptemberÊÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:30 

 

ZaterdagÊ17ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 

 

ZaterdagÊ24ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 
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activiteiten ‘Joro 3-4’ 

ZaterdagÊ1ÊoktoberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 

 

ZaterdagÊ8ÊoktoberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 

 

ZaterdagÊ15ÊoktoberÊ2022ÊGEENÊACTVITEIT!!! 

Voor jullie is het jammer genoeg vandaag 
geen ac viteit. Luister goed naar de deur-
bel want misschien komen we wel met lek-
kere wafels langs! 
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 Wist-Je-Datjes ‘Joro 3-4’ 

WistÊjeÊdat…Ê 
 
- wij met 4 meisjes zijn?  
- wij met 3 jongens zijn? 
- wij samen 127 jaar oud zijn? 
- iemand van ons een varken thuis hee ?  
- 3 leiding van ons nu op vakan e is? 
- wij nu allemaal fris  aan het drinken zijn? 
- al jullie leiding in Hoogstraten woont? 
- wij bijna allemaal bruin haar hebben? 
- wij in totaal 6 zussen en 7 broers hebben? 
- wij in totaal al 20 jaar leiding zijn geweest? 
- wij dus heel veel ervaring hebben? 
- 2 mensen van jullie leiding geen kaas lusten? 
- wij binnenkort langskomen op jullie school? 
- iemand van ons een paard hee ? 
- sommigen van onze lopen, paardrijden en dansen? 
- iemand van ons heel goed is in de was doen? 
- wij hopen dat jullie dit jaar met heel veel zijn? 
- wij nu al jullie weekendje aan het plannen zijn? 
- er super mega leuke ac viteiten aan komen?  
- wij uitkijken naar de eerste ac viteit?  
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Verslag ‘Joro 3-4’ 

Hier is alvast een p om jullie leiding te achterhalen. Kunnen 
jullie al raden wie we zijn? 
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Activiteiten ‘Joro 5-6’ 

ZaterdagÊ10ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:30 

 

ZaterdagÊ17ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 

 

ZaterdagÊ24ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 
KomÊallemaalÊmetÊwieltjes! 
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Activiteiten ‘Joro 5-6’ 

ZaterdagÊ1ÊoktoberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 

 

ZaterdagÊ8ÊoktoberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 

 

ZaterdagÊ15ÊoktoberÊ2022ÊvanÊÊ09:00ÊtotÊ16:00 
WafelsÊenÊwafels 
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Wist-Je-Datjes ‘Joro 5-6’ 

WistÊjeÊdat…Ê 
 
- wij 32 le ers in onze namen hebben? 
- een kleine 3 belangrijk is? 
- wij 12 broers en zussen hebben? 
- wij samen 23 jaar ervaring hebben? 
- 5 mensen zicht op ons Katrien hebben? 
- 2 mensen niet van 2320 zijn? 
- wij 0 tractors hebben? 
- wij 5 grasmaaiers hebben? 
- wij 16 WC’s hebben? 
- wij 11 garagepoorten hebben? 
- wij 2 zwembaden hebben? 
- wij 2 auto’s hebben? 
- wij 14 koelkasten hebben? 
- wij 60 tuinstoelen hebben? 
- 2 mensen in het middelbaar zi en? 
- 4 mensen in de hogeschool zi en? 
- 1 persoon werkt? 
- wij 24 slaapkamers hebben? 
- wij opgeteld 71 jaar in KSA zi en? 
- wij superveel zin in de eerste ac viteit hebben? 
- de gemiddelde chauffeur 15250 keer toetert? 
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Verslag ‘Joro 5-6’ 

Dit is een collage van jullie leiding. Rarara, wie zijn wij? 
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Activiteiten ‘Knim’ 

Er was eens een hele stoere kerel met de naam Jim Knaper, die besloot 
een wereldreis te maken. Heel de zomervakan e besteedde hij aan het 
uits ppelen en voorbereiden van zijn reis. Het zou namelijk een spannen-
de reis worden die wel een jaar lang zou duren. Naarmate de zomerva-
kan e ten einde kwam, was hij klaar om zijn reis te beginnen en uiteinde-
lijk ze e hij op zaterdagÊ10ÊseptemberÊ2022 koers naar Finland om daar 
de start van zijn reis te vieren, dit deed hij vanÊ14:00ÊtotÊ16:30.ÊHier in Fin-
land ontmoe e hij ook een heleboel mensen die hem dit jaar zouden ver-
gezellen met zijn reis en die hij voortaan zijn vrienden zou noemen. Ver-
volgens werd het jd om dit prach ge land te verlaten en verder te rei-
zen, dus voer hij samen met zijn vrienden met een enorme zeilboot ver-
der naar de Noordpool. Zijn aankomst daar was op zaterdagÊ17Êseptem-
berÊ2022ÊomÊ14:00Ês pt. Hij amuseerde er zich rot met al zijn vrienden, ze 
speelde er namelijk leuke spelletjes met het sneeuw en het schuim van de 
zee en trotseerden er de gevaarlijke ijsberen. Jammer genoeg konden ze 
maar blijven totÊ16:00 omdat het er veel te koud was. 
Hun volgende stop was Vene ë een prach g eiland waar de straten van 
water waren. Jim kwam dan ook met het geweldige idee om een vlot te 
bouwen en zo Vene ë te verkennen. Op zaterdagÊ24ÊseptemberÊ2022ÊomÊ
13:30Êlieten ze hun zelfgemaakte vloten te water en voeren totÊ16:30Ê
door de rus ge waters van Vene ë. Na dit geweldige avontuur was het 

jd om verder te trekken, dus de vrienden lieten dit eiland achter zich en 
voeren—dit keer met een duikboot—door naar Mexico. Daar genoten ze 
van het heerlijke eten en van elkaars gezelschap, maar dan sloeg het 
noodlot toe. Op een avond liepen ze per ongeluk de grote maffiabaas te-
gen het lijf. Dit betekende niet veel goeds voor hen en draaide uit in een 
grote strijd die uitgevochten zou worden op zaterdagÊ1ÊoktoberÊvanÊ14:00Ê
totÊ16:00, het was ook heel belangrijk dat iedereen zich deze dag als een 
maffia zou verkleden om zich helemaal in hun rol te kunnen inleven.  
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Activiteiten ‘Knim’ 

Na dit he ige gevecht stelde Jim Knaper voor om te vertrekken naar hun 
volgende bestemming. Zijn vrienden die helemaal uitgeput waren van het 
gevecht gingen hier zeker mee akkoord, dus namen ze vervolgens de trein 
rich ng het noorden en bereikten de VS. Hoewel dit land met zijn demo-
cra e een redelijk goed leiderschap had, geloofden de vrienden van Jim 
dat zij het beter zouden kunnen doen dan de leiders van het land. Daarom 
namen Jim en zijn vrienden het op zaterdagÊ8ÊoktoberÊ2022ÊvanÊ19:00ÊtotÊ
21:00 op tegen deze leiders in een strijd waarin ze verschillende vriend-
schappelijke spelletjes speelden om zo te beslissen wie de beste zijn. De 
uitkomst van het gevecht deed er echter niet zo veel toe, want de leiders 
en de vrienden kwamen na de strijd terug goed met elkaar overeen.  
Na een jdje geraakte Jim zijn reisgeld echter wel op, hij zou niet lang 
meer de reis voor zichzelf en zijn vrienden kunnen financieren. Als oplos-
sing trokken ze naar België, daar konden ze namelijk de heerlijke Brusselse 
en Luikse wafels vinden om deze te kunnen verkopen. Op vrijdagÊ14Êokto-
berÊ2022ÊkwamenÊzeÊvanÊ19:00ÊtotÊ21:00Êsamen om kruiwagens te versie-
ren waarmee ze de wafels zouden rondbrengen. Toen alle voorbereidin-
gen getroffen waren, was alles klaar om op zaterdagÊ15ÊoktoberÊ2022ÊvanÊ
9:00ÊtotÊ16:00Êwafels te gaan verkopen doorheen het stadje Hoogstraten. 
Met deze ac e konden ze uiteindelijk hun reis verder ze en, maar voor dit 
verdere reisverslag zal je moeten wachten tot het volgende krantje, dan 
zal je meer te weten komen over de reis van Jim en zijn vrienden. 
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Wist-Je-Datjes ‘Knim’ 

WistÊjeÊdat…Ê 
 
- we in 3 verschillende dorpen/steden wonen? 
- wij samen 5 honden, 4 kippen, 20 vissen en 1 kat hebben? 
- we in totaal 8 borsten hebben? 
- we in totaal 71 gaten hebben?  
- jullie een paar bekende gezichten als leiding hebben? 
- wij samen 105 jaar oud zijn? 
- wij samen al 73 jaar in KSA zi en? 
- wij 7 broers en 3 zussen hebben? 
- wij 60 tenen hebben? 
- wij samen 181 familieleden hebben? 
- wij allemaal single zijn?  
- 2 van jullie leiding op dezelfde dag verjaren? 
- 1 van jullie leiding samen verjaart met zijn of haar papa? 
- 1 van jullie leiding een Nederlander is? 
- wij samen 10 513 mm lang zijn? 
- de som van onze schoenmaten 244,5 is? 
- al de kleuren van onze huizen bruin, geel, rood en wit zijn? 
- wij samen 195 ramen hebben? 
- als je een gokje wil wagen, je ons een privéberichtje mag sturen? 

PS: De winnaar krijgt iets! 
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Verslag ‘Knim’ 

Kan je al raden van wie deze zes prach ge ogen zijn? 
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Activiteiten ‘Sjo’ 

ZaterdagÊ10ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 

 

ZaterdagÊ17ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 

 

ZaterdagÊ24ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 
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Activiteiten ‘Sjo’ 

VrijdagÊ30ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ19:00ÊtotÊ21:00 

 

ZaterdagÊ8ÊoktoberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 

 

VrijdagÊ14ÊoktoberÊ2022ÊvanÊ19:00ÊtotÊ21:00Ê+ÊZaterdagÊ15Êok-
toberÊ2022ÊvanÊ09:00ÊtotÊ16:00 

 



 

  http://www.KSAhoogstraten.be 33 

Wist-Je-Datjes ‘Sjo’ 

LeidingÊ1 
WistÊjeÊdat…Ê 
- ik 4 herexamens heb? 
- ik een kot in Leuven heb?   
- pizza mijn lievelingseten is?  
- ik naar Portugal ga deze zomer?  
- mijn schoenmaat 43 is? 
LeidingÊ2 
WistÊjeÊdat… 
- ik als enige leiding van de sjo studeer in Antwerpen? 
- ik al jd moet pendelen?  
- dit ook in de zomervakan e moet door mijn herexamens?  
- ik af en toe eens ga lopen als ontspanning?  
- ik ook in de vakan e naar Portugal ga?  
- ik heel veel zin heb in dit jaar? 
LeidingÊ3 
WistÊjeÊdat… 
- ik deze pizza hawaï heb gegeten op vakan e?  
- ik op deze trein maar liefst 4 uur heb doorgebracht? 
- ik op dit terrasje heb gegeten? 
- ik hier heb geslapen, onder toezicht van de geschilderde Casano-

va? 
- ik graag banana split eet? 
LeidingÊ4 
WistÊjeÊdat… 
- ik in de veiling heb gewerkt deze zomer?  
- ik daar ‘s middags lekkere bokes at?  
- ik dit eet als ontbijt? 
- ik dit boek aan het lezen ben momenteel?  
- ik heel graag gyoza’s eet? 
- ik het enige meisje ben? 
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Verslag ‘Sjo’ 

LeidingÊ1 

 
 
 
 
 
 
LeidingÊ2 

 



 

  http://www.KSAhoogstraten.be 35 

Verslag ‘Sjo’ 

LeidingÊ3 

 
 
 
 
LeidingÊ4 
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Activiteiten ‘Hennies’ 

ZaterdagÊ10ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 

 

Neem een slecht knuffeltje mee. 
ZaterdagÊ17ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ13:00ÊtotÊ16:00 

 

Vergeet je fiets niet! 
ZaterdagÊ24ÊseptemberÊ2022ÊvanÊ14:00ÊtotÊ16:00 

 

ZaterdagÊ1ÊoktoberÊ2022ÊvanÊ10:00ÊtotÊ15:00 

 

VrijdagÊ7ÊoktoberÊ2022ÊvanÊ19:00ÊtotÊ21:00 

 

VrijdagÊ14ÊoktoberÊ2022ÊvanÊ19:00ÊtotÊ21:00
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Wist-je-datjes ‘Hennies’ 

WistÊjeÊdat…Ê 
 
- we met 3 leiding zijn? 
- onze huisnummers opgeteld op 143 uitkomt? 
- maar 1 iemand in Hoogstraten woont? 
- we samen bijna 6 meter hoog zijn? 
- we samen schoenmaat 121 hebben?  
- onze oogkleuren blauw, groen en bruin zijn? 
- we 1 dom blondje hebben? 
- we in totaal 12 jaar leidingservaring hebben? 
- rozen rood zijn? 
- er een leiding een notenboom in zijn tuin hee ?  
- er een leiding tomatenplanten in zijn tuin hee ?  
- iedereen naar de schuimfuif moet komen?  
- wij een snapchatgroep hebben gemaakt met jullie? 
- wij hier natuurlijk nog anoniem in zijn? 
- jullie hier al een aantal keren in hebben geraden wie wij zijn? 
- jullie slecht zijn in raden? 
- wij alle drie nog studeren? 
- er één van ons drie een bril draagt? 
- wij op dezelfde lagere school hebben gezeten? 
- wij niet het tradi onele mopje gaan maken over het laatste wist-

je-datje?  
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Verslag ‘Hennies’ 
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Activiteiten ‘+16’ 

VrijdagÊ9ÊSeptemberÊ2022ÊvanÊ20:00ÊtotÊ22:00 

 

Meenemen/aandoen:ÊspeelÊkleren 
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Activiteiten ‘+16’ 

ZaterdagÊ24ÊSeptemberÊ2022ÊvanÊ20:00ÊtotÊ……. 

 
Meenemen/aandoen:Êspor ef 
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Activiteiten ‘+16’ 

ZaterdagÊ1ÊOktoberÊ2022ÊvanÊ17:00ÊtotÊ…… 

 
Meenemen/aandoen:Êfiets 
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Activiteiten ‘+16’ 

VrijdagÊ14ÊoktoberÊ2022ÊvanÊ19:30ÊtotÊ21:30 

 
Meenemen/aandoen:ÊgezelschapÊspelletjes 
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Sudoku 
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KSA Hoogstraten is een jeugdbeweging uit Hoogstraten. Onze activiteiten gaan elke zater-
dag door, van 14.00 uur tot 16.00 uur, tenzij het anders vermeld wordt in dit krantje. 
 
Omdat wij spelletjes spelen, kan het altijd gebeuren dat iemand vuil wordt, of in het erg-
ste geval, iets van de kleren stuk gaat. Let er daarom altijd op dat je geen goede kleren, 
maar echte speelkleren aanhebt voor de KSA. 
 
Mocht u vragen, problemen of opmerkingen hebben over de werking van KSA, de  
activiteiten, …. aarzel dan niet om contact op te nemen met: 
 
 Onze hoofdleider 
 
 - Nette Bruyndonckx  (0489 88 08 95 - bondsleider@KSAhoogstraten.be) 
 
 Onze financiële verantwoordelijke 
 
 - Tom Lambregts  (0470 12 93 26- fina@KSAhoogstraten.be) 
 
 Onze volwassenbegeleider 
 
 - Flor Vinckx    (0474 12 73 82 - vbgl@KSAhoogstraten.be) 


