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Krantje 4         KSA-Jaar 2022-2023 
Jaarthema: Kameraad in’t Kwadraat! 

KSA Hoogstraten 
 

 
2 Krantje 4 2021-2022 

Van de hoofdredactie 

Allerliefste  ouders en leden,  
 

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en ook dit jaar volgen er weer 

een hele hoop leuke activiteiten. Dit is alweer het vierde krantje en dat 

betekent dat we in de helft van onze KSA-jaar zitten. Dit betekent dat 

we  een beetje kunnen uitkijken naar het kamp in juli, maar we nog steeds 

heel wat activiteiten gepland hebben.  

Ook zeker in dit krantje zijn er weer wat activiteiten waar we allemaal 

naar uitkijken. Zo heb je de vriendjesdag op 11 februari waar je allemaal je 

vriendjes van op school die niet in de KSA zitten mee naartoe kan nemen, 

zodat die ook eens kunnen proberen of KSA iets voor hen is. 

Een week later staat er zelfs nog een leukere activiteit gepland, namelijk 

de carnavalsactiviteit, hier mogen jullie allemaal in verkleedkleren naartoe 

komen, zodat we carnaval kunnen vieren op zijn best. 

En voor de rest zijn er ook nog een heleboel andere activiteit die je zeker 

niet wilt missen, elke zaterdag zeker mee komen spelen dus. 

 

Groetjes 

De Hoofdredactie! 
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Berichtjes 

Trooper 
Trooper is een geweldige kans om 
de KSA te steunen. Als je je online 
aankopen op eender welke web-
shop via de Trooperpagina doet, 
krijgen wij namelijk een procentje, 
en jij moet er niets extra voor beta-
len. Zeker doen dus! 
Voor meer info surf naar:  
h ps://trooper.be/
ksahoogstraten 
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Kalender 

Wat is er te doen? Wanneer? 
Vriendjesdag 11 februari 

Comme Chez KSA 26 februari 

Jaarlijkse reis 1 april 

Kampdag (laatste activiteit) 13 mei 

    

Kamp leden 12- 19 juli 

Kamp knim/sjo 12- 21 juli 

Kamp leiding 10- 21 juli 

    

Zomeractiviteit  Datum nog niet 
bekend 
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Evenement: Comme Chez KSA 

Ben jij nog al jd aan het nagenieten van het lekkere eten jdens de 
kerstdagen?  
Dan hebben wij goed nieuws! Wij organiseren zondag 26 februari 2023 
onze jaarlijkse 'Comme Chez KSA' ten voordele van onze werking.  
Wil jij ook je buikje rond eten op dit fantas sche ee es jn? 
Ontdek dan snel het menu en schrijf je zo in via de link:  
h ps://cck.ksahoogstraten.be/en/ 
 
De inschrijvingen sluiten op zondag 19 februari 2023, maar vol is vol! 
Wees er dus op jd bij. 
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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: 
 
Pjotr Lauryssen    0488 95 55 70 
Polle Lemmens   0471 65 45 84 
E-mailadres   verhuur@ksahoogstraten.be 
 
Of via de website: 
h ps://shop.stamhoofd.be/ksa-hoogstraten-verhuur/ 

 
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 = € 40.00/stuk (max. 4 shelters) 

Verhoging = € 10.00/stuk (max. 2 verhogingen) 



 

  http://www.KSAhoogstraten.be 7 

Verhuur 

Buizentent: 
 

Muurtent van 16x6m. Ideaal voor 
al uw evenementen, tuinfeesten 

of kampen. Kan ook opgesteld 
worden zonder muren om een 

grote overdekte oppervlakte te 
creëren. 

  
Weekendprijs: €300 (3 dagen)  

Per extra gehuurde dag €50  
 
 
Tafels en Banken: 
 
Ideaal voor onder de shelters of de 
buizentent 
 
Setje (tafel en 2 banken) = € 7.50/stuk  
 
 
 
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 doelein-
den moeten gebruikt worden. Als men een tent huurt moet men dus 
ook het gebruik ervan kunnen verantwoorden. 
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Begeleidingsploegen 
Hieronder volgen de contactgegevens van de gehele begeleiding: 

Kadékes 
Wout Willems     0471 76 26 80 
Polle Lemmens     0471 65 45 84 
Marthe Sprangers    0470 61 29 81 
 
Joro 1-2 
Mirthe Brosens     0491 63 16 80 
Steffie Janssens     0489 81 71 25 
Ne e Bruyndonckx    0489 88 08 95 
Lucas  Schrijvers     0478 64 72 47 
Ferre Vanderhallen    0488 72 84 27 
Ma sse Scharpé     0491 25 79 86 
Fien Janssens     0472 03 42 86 
 
Joro 3-4 
Jelle Lauryssen     0471 23 07 74 
Anke Van Opstal     0472 83 71 64 
Jef Mys      0470 18 12 11 
Berre Brosens     0496 22 67 20  
Anna Janssens     0472 04 29 87 
Janne Bruyndonckx    0470 81 56 53  
Witser Lauryssen     0470 47 45 72 
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Begeleidingsploegen 

Joro 5-6 
Siebe Scheyltjens     0470 02 98 95 
Mats Wuyts     0478 37 71 74 
Hanne Snels     0487 30 53 39 
Drieke Fransen     0494 51 73 45 
Sam Vandecaveye    0471 62 21 46 
Yort Bruijns     0472 01 14 97  
Marie Lauryssen     0471 18 52 51 
 
Knim 
Catho Schrijvers     0471 26 21 35 
Pjotr Lauryssen     0488 95 55 70 
Faye van Son     0483 44 86 92 
Kai Leuris      0468 32 58 84 
Noor Bolckmans     0468 29 02 63 
Laute Wuyts     0470 63 28 08 
 
Sjo 
Kevin Vinck      0471 38 11 01 
Maurane Wuyts     0471 49 03 36 
Rens Druyts     0485 03 20 75 
Jeff Scharpé     0468 27 95 88 
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Begeleidingsploegen 

Hennies 
Charlo e Scharpé    0468 20 68 59 
Tom Lambregts     0470 12 93 26 
Jent Wuyts      0477 54 92 18 
 
 
+16 
Rik Jacobs       
Liene Wouters     0494 04 85 70 
Nicolas Pauwels     0468 28 53 03 
Natan Snoeys     0476 09 27 52 
Willem Janssens     0478 65 86 02 
Xander Quirijnen     0468 28 26 11 
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Wanneer jullie met een algemene vraag zi en of iemand  willen bereiken 
kan je in eerste instan e al jd terecht bij onze bondsleider. Zij zal jullie 
graag helpen! 
 
Ne e Bruyndonckx    (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 geledingenmailadres. 
 
De e-mailadressen: 
Kadékes:   kadebgl@ksahoogstraten.be 
Joro 1-2:  joro12bgl@ksahoogstraten.be 
Joro 3-4:  joro34bgl@ksahoogstraten.be 
Joro 5-6:  joro56bgl@ksahoogstraten.be 
Knim:  knimbgl@ksahoogstraten.be 
Sjo:   sjobgl@ksahoogstraten.be 
Hernieuwers: hernieuwersbgl@ksahoogstraten.be 
+16:   16bgl@ksahoogstraten.be 

Begeleidingsploegen 
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Activiteiten ‘Kadékes’ 

Zaterdag 14 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 

 

Zaterdag 21 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 

 

Zaterdag 28 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
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Activiteiten ‘Kadékes’ 

Zaterdag 4 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 

 
Zaterdag 11 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Neem vandaag allemaal zeker een vriendje mee, om eens mee te 
komen proberen jdens onze vriendjesdag! 

 
Zaterdag 18 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Kom vandaag in je leukste verkleedkleren naar de ac viteit, want 
het is vandaag carnavalsac viteit. 
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Wist-Je-Datjes ‘Kadékes’ 

Wist je dat…  
 
- wij overlaatst hebben gekookt? 
- wij niet wisten dat jullie zo’n mooie crea es kunnen maken met 

eten? 
- wij daarom heel trots zijn op jullie? 
- het heel koud is? 
- de ac viteiten veel leuker zijn als jullie warme kleren aandoen? 
- de leiding het s ekem ook wel koud hee ? 
- wij ook al jd superveel kleren aandoen? 
- wij soms wel 4 truien aandoen onder ons hemd? 
- dat het al een beetje gesneeuwd hee ? 
- het veld toen heel wit was? 
- sinterklaas geweest is? 
- jullie een pietendiploma hebben gekregen? 
- jullie Ollie de olifant hebben teruggevonden? 
- de circusdirecteur dit heel leuk vond? 
- we een lekker kerstonbijt gegeten hebben? 
- jullie allemaal superleuke onesies hebben? 
- we toen heel vroeg op KSA waren? 
- KSA niet op zaterdag maar op woensdag was? 
- wij al voorbij de hel  van het jaar zi en? 
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Activiteiten ‘Joro 1-2’ 

Zaterdag 14 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 

 

Zaterdag 21 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 

 

Zaterdag 28 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
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Activiteiten ‘Joro 1-2’ 

Zaterdag 4 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 

 

Zaterdag 11 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 

 
Neem zeker al je vriendjes mee! 
Zaterdag 18 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 

 
Kom vandaag allemaal in je leukste verkleedkleren naar de ac viteit! 
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Wist-Je-Datjes ‘Joro 1-2’ 

Wist je dat…  
 
- we stoere kindjes hebben die door de koude spelen? 
- jullie ondanks de koude, heel goed meespelen? 
- je 11/02/2023 een vriendje mag meenemen? 
- een olifant, een nijlpaard en een luiaard niet kunnen springen? 
- koeien meer melk maken als ze rus ge muziek luisteren? 
- een krokodil zijn tong niet kan uitsteken? 
- een slak drie jaar kan slapen? 
- een ijsbeer een blauwe tong hee ? 
- er onder jullie grote deugnieten zi en? 
- we een koppeltje hebben in joro 1-2? 
- we veel keukenprinsen en keukenprinsessen hebben? 
- we dit gemerkt hebben jdens onze leuke kookac viteit? 
- we deze kookac viteit samen met kadé hebben gedaan? 
- jullie veel lekkers hebben gemaakt? 
- jullie daar ook van mochten smullen? 
- we een heerlijk kerstontbijt gegeten hebben? 
- het een heel gezellige en feestelijke ochtend was? 
- jullie allemaal heel braaf zijn geweest? 
- Sinterklaas ons dat hee  verteld? 
- Sinterklaas heel blij was om jullie terug te zien? 
- Sinterklaas al uitkijkt naar volgend jaar? 
- jullie de pieten hebben verslagen met enkele opdrachtjes? 
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 Activiteiten ‘Joro 3-4’ 

Zaterdag 14 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Er was eens een boer in het kleine stadje Hoogstraten en die moest elke 
dag hard werken op het veld, hij zorgde ervoor dat heel Hoogstraten aard-
appelen had. Elke dag opnieuw en opnieuw. Tot er opeens een mislukte 
oogst was. De pata en hadden geen mooie vorm en ze smaakten helemaal 
niet hetzelfde. Iedereen was razend op de boer want ze hadden geen aard-
appelen meer. De boer was verdrie g en zocht een oplossing. Hij dacht: 
“Wat als ik de aardappelen nu in kleine stukjes snij en ze in de oven doe, 
dan weet niemand dat ze eigenlijk super lelijk en niet lekker waren.” Zo ge-
zegd, zo gedaan. Wat was het een succes, iedereen vond het superlekker. 
Ze vonden het het lekkerste dat ze ooit gegeten hadden. De boer had chips 
uitgevonden. Wij weten dat jullie dat allemaal super lekker vinden, maar we 
vinden dat jullie het ook moeten verdienen. Duuuuusss daarom doen we 
‘chipsquiz’.  

Zaterdag 21 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Voordat jullie geboren waren, hebben jullie ouders elkaar ontmoet en zijn 
ze verliefd op elkaar geworden. Misschien kwamen ze elkaar tegen in de 
kerk of op school, of misschien zelfs op KSA. Ze waren dan zo verliefd dat ze 
misschien gingen trouwen of een eigen huisje gingen bouwen. Op een heel 
mooie dag was jouw mama zwanger, ze was in verwach ng van jou. Jouw 
mama en papa (of twee papa’s of mama’s) waren dolblij, ze gingen een klei-
ne baby krijgen. Jouw ouders gingen dan naar de dokter want ze wilden we-
ten of jij een jongetje of meisje was. Dus deed de dokter een onderzoek en 
bekeek hij heel goed kijken wat jij was. Na even zoeken had de dokter het 
gevonden: je bent een meisje! En ah ja, voor alle jongens: jullie zijn jongens. 
Jullie ouders sprongen in elkaars armen van geluk. Een paar maanden later 
werd jij geboren. Eindelijk konden jouw ouders jou zien. Je was het mooiste 
jongetje of meisje dat ze ooit gezien hadden. Jullie zijn dus allemaal jongens 
of meisjes en daarom doen we vandaag jongens en meisjes ac viteit.  
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Activiteiten ‘Joro 3-4’ 

Zaterdag 28 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Er was eens een meisje en ze wilde zo graag een spelletje spelen. Maar ze 
was maar alleen dus daarom ging ze op zoek naar anderen om mee te 
doen. Ze liep langs de bakker en  vroeg of de bakkersvrouw wou meedoen, 
maar die had het te druk met broodjes bakken. Daarna ging ze langs de po-
li e, maar die moesten dringend boeven gaan vangen. Bijna had ze alle 
hoop opgegeven en ze liep nog  langs de juwelenmaker. Die keek haar zelfs 
niet aan toe ze hem vroeg of hij wilde meespelen. Helemaal alleen en ho-
peloos liep ze verder. Tot ze opeens bij de Pax kwam, daar waren allemaal 
kindjes van de KSA aan het spelen. Ze liep er naar toe en vroeg of ze mee 
mocht doen. Dat mocht zeker. De KSA kindjes speelden kringspelletjes en 
dat was super leuk. Dus kom ook allemaal deze zaterdag naar de ac viteit 
want we doen mega leuke kringspelletjes. 

Zaterdag 4 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Samen speculaas bakken met je oma of de typische spaghe  van jouw ma-
ma maken. Samen koken is het leukste wat je kunt doen, je leert de dingen 
maken die je lekker vindt. Zodat als jouw mama vieze spruitjes maakt, jij 
gewoon naar de keuken kan stappen en zelf pannenkoeken kan bakken. 
Daarom is het dus super belangrijk om te leren koken want anders moet je 
soms vieze dingen eten. Kom dus allemaal naar de beste kookac viteit ooit, 
waar je leert hoe je allemaal lekkers kan maken en het daarna ook lekker 
kan opsmikkelen.  
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Activiteiten ‘Joro 3-4’ 

Zaterdag 11 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Iedereen van jullie gaat naar school en daar zijn heel veel andere kindjes. 
Sommige kindjes vind je superleuk en andere vind je misschien niet zo 
heel lief omdat ze soms wat gemeen kunnen doen. Zo gaat dat ook bij de 
volwassenen, ze kunnen heel lief zijn maar ze kunnen ook soms boos zijn 
en roepen dat je je kamer moet opruimen, of dat je moet delen met je 
broer of zus. Ook kunnen volwassenen goed doen alsof ze iemand leuk 
vinden. Jullie kunnen waarschijnlijk ook allemaal boos zijn, lief zijn, ge-
meen zijn,… Iedereen is soms wel een beetje van deze dingen. Maar dat is 
helemaal niet erg zo lang je maar niet een hele dag gemeen bent, want dat 
is niet zo leuk voor de mensen rond je. Als je al deze gevoelens van elkaar 
kunt verdragen of als je iemand superleuk vindt, dan noemen we dat vaak 
vrienden. Deze zaterdag op de KSA is het vriendjesdag, dus neem allemaal 
jullie beste vrienden mee naar de KSA zodat we allemaal samen kunnen 
spelen. Als jullie beste vrienden jullie ouders zijn mogen ze jammer genoeg 
niet mee, want ouders zijn geen kindjes meer. Jullie mogen ook de kindjes 
meenemen die niet al jd even lief zijn tegen jou, want ook die kindjes ver-
dienen het om samen te spelen.  

Zaterdag 18 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Misschien willen jullie wel graag iets speciaals of cools zijn? Zoals bijvoor-
beeld een gekke clown of een vis of een boom of een octopus of een hor-
loge,… Jullie hebben geluk want deze zaterdag is de dag waarop alles mo-
gelijk is, waar jullie eender wie of wat kunnen zijn. Waar jullie voor een 
dag de president van Amerika kunnen worden. Of misschien wel jouw 
buurman, of misschien wel de hond van jouw buurman. Alles kan, waar 
jullie ook maar van dromen. Kom dus allemaal verkleed in iets super, me-
ga, kei cool, omg-niveau gehalte, iets dat de wauw factor haalt. Want het 
is carnavalsac viteit. 
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 Wist-Je-Datjes  ‘Joro 3-4’ 

Wist je dat…  
 
- roetpiet rijmt op wierewierewiet?  
- jullie allemaal braaf zijn geweest?  
- jullie je allemaal goed kunnen verstoppen?  
- jullie ook goede piraten zijn?  
- sommigen van jullie op de kerstmarkt waren?  
- wij dat heel leuk vonden? 
- het ook wel zooo koud was dat je neus er bijna afvroor?  
- de herfstwandeling super herfs g was? 
- we toen veel hondjes zagen en ze ook mochten aaien?  
- jullie ook allemaal gehandicapt waren op een ac viteit? 
- jullie daardoor veel op de grond vielen?  
- het heel grappig was om te zien? 
- het kerstontbijt super gezellig en lekker was?  
- het ook heel kers g was?  
- jullie allemaal een snoepzakje van de Sint gekregen hebben?  
- het ook wel een beetje spannend was om de Sint te zien?  
- sommigen van jullie een hele grote mond hadden?  
- de Sint daar een hele goede oplossing voor had?  
- dat zoveel mogelijk le erkoekjes in je mond steken was?  
- sommigen van jullie goed konden tekenen?  
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Activiteiten ‘Joro 5-6’ 

Zaterdag 14 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
hcsipmylarap  
 
Zaterdag 21 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
semag dnal hgih  
 
Zaterdag 28 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 

e vitca potsrev  
 
Zaterdag 4 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
lepspahcslezeg agem  
 
Zaterdag 11 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
gadsejdneirv 
Neem zeker je vriendjes mee! 
 
Zaterdag 18 februari 2023 van 14:00 tot 16:00  

e vitcalavanrac  
Kom vandaag allemaal verkleed! 
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Wist-Je-Datjes ‘Joro 5-6’ 

Wist je dat... 
 
- dit het eerste wist-je-datje is van dit krantje? 
- er nog vele leuke ac viteiten aankomen? 
- en koe 4 poten hee ? 
- min 89,2 graden Celsius de laagste buiten temperatuur ooit 

was?   
- alleen vrouwelijke muggen steken? 
- Cola oorspronkelijk groen was? 
- een chauffeur gemiddeld 15 250 keer toetert in zijn leven? 
- de Nijl de langste rivier ter wereld is?  
- strepen van zebra voor verkoeling zorgen? 
- slak 3 jaar kan slapen? 
- je niet je ellebogen kan likken? 
- het nu Kerstmis is? 
- een kwal geen hersenen hee ?  
- dit het 14e wist-je-datje is?  
- dit dan de 15e is? 
- dit dus de 16e is? 
- het alfabet in Hawaï 12 le ers hee ? 
- dit voorlaatste wist je datje is? 
- dit een grapje is want dat is deze?  
- dit dus de laatste is en wij super veel zin hebben in de ac vitei-

ten?  
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Activiteiten ‘Knim’ 

Ook dit krantje beleefden Jim Knaper en zijn vrienden weer een 
hele hoop spannende avonturen, ze waren nu  ongeveer in de 
hel  van hun reis en begonnen s ekem al te dromen over het ein-
de van hun reis, waarbij ze een hele week lang samen  elke dag 
verschillende ac viteiten zouden doen. Namelijk het kamp. Voor 
nu staat er echter gewoon weer elke keer een nieuwe bestem-
ming gepland met op zaterdag een hele leuke ac viteit. 
Als eerste bestemming van dit krantje trokken onze vrienden naar 
Nepal, naar het Himalayagebergte. Daar deden ze een grote stap-
tocht op zaterdag 14 januari 2023 van 14:00 tot 16:00. Om deze 
staptocht wat leuker te maken stelde Jim voor om onderweg op 
verschillende plaatsen te stoppen om dan samen spelletjes te spe-
len. De rest vond dit een geweldig idee en zo hadden onze vrien-
den het die namiddag enorm naar hun zin. De week erna namen 
de vrienden het vliegtuig naar Hollywood, daar verbleven ze een 
aantal dagen tussen de filmsterren. Wat natuurlijk ook niet kon 
ontbreken die week was het kijken van een prach ge film, hier-
voor kwamen onze vrienden samen op zaterdag 21 januari 2023 
van 19:00 tot 21:00. 
Een weer later keerden de vrienden weer voor een weekje terug 
naar België, Jim had namelijk van horen zeggen dat België het 
grootste quizland ter wereld was. Hier gingen ze dus samen op 
zaterdag  28 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 hun kennis staven 
door mee te doen aan de grote Knim-quiz. Wie van onze vrienden 
weet het meeste vragen te beantwoorden en zal de grote prijs 
winnen.  
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Activiteiten ‘Knim’ 

Voor wat onze vrienden deze week gepland hadden trokken ze 
naar Engeland, het land van oorsprong van de sport die ze hier 
gingen beoefenen. Voor deze sport was het de bedoeling om 
met een bal met drie gaten in zo veel mogelijk wi e pionnen om 
te gooien, bowlen natuurlijk. Dit deden ze in de avond van zater-
dag 4 februari 2023, van 19:00 tot 21:00. Voor deze ac viteit 
moesten ze wel inschrijven, en dit door ten laatste zondag 
29/01/2023 een mailtje te sturen naar 
knimbgl@ksahoogstraten.be 
Deze week wilden de vrienden allemaal eens hun eigen vrienden 
van thuis meenemen, hiervoor gingen ze naar Zuid-Afrika, het 
ideale land waar ze allemaal hun vrienden naar uitnodigden om 
mee te komen doen op zaterdag 11 februari 2023 van 14:00 tot 
16:00  met de vriendjesac viteit. 
Hierna gingen onze vrienden weer de laatste week in voor dit 
krantje, hiervoor reisden ze naar Brazilië waar ze meededen met 
het prach ge carnaval. Hiervoor moesten ze natuurlijk ook alle-
maal zelf in hun mooiste verkleedkleren komen. En dit deden ze 
op zaterdag 18 februari 2023 van 14:00 tot 16:00. Na dit gewel-
dige feest kwamen we jammer genoeg weer toe op het einde 
van dit krantje en zullen we weer moeten wachten tot het vol-
gende krantje om de verdere avonturen van onze vrienden te 
ontdekken. 
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Wist-Je-Datjes ‘Knim’ 

Wist je dat…  
 
- we 1 tegen allen & paralympics samen hebben gedaan? 
- dit wel een grappige combina e was? 
- het koud is? 
- de knimmers braaf waren volgens de sint? 
- wij daar toch aan twijfelen? 
- de Sint er toch wel heel jong uitzag? 
- de kerstmarkt een groot succes was? 
- we maar liefst €2982,35 hebben ingezameld? 
- dit zeer veel geld is? 
- je met zoveel geld 1483 chipszakken mee kan kopen? 
- jullie examens hebben op het moment dat we dit schrij-

ven? 
- ook Noor Faye, Kai en Laute nu examens hebben? 
- op het moment dat jullie dit lezen Catho en Pjotr exa-

mens hebben? 
- we hopelijk allemaal goede punten hebben? 
- winter minder leuk is dan zomer? 
- we een bosspel gedaan hebben terwijl het superkoud 

was? 
- er toen maar  8 leden waren? 
- we dan maar chocomelk hebben gemaakt en leuke krins-

spelletjes hebben gespeeld? 
- we hier ook een innova eve manier hebben gevonden 

om extreem snel pannenkoeken warm te maken? 
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Activiteiten ‘Sjo’ 

Zaterdag 14 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Geslachten worden vaak met elkaar vergeleken, zo ook soms op de 
KSA. Laat zien welk geslacht in de SJO de bovenhand kan nemen. 
 
Zaterdag 21 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Wandelen kan leuk zijn, zeker met een twist. Afwijken van ons pad 
staat niet in ons woordenboek. 
 
Zaterdag 28 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Ik zit in de Kempische grond en bij ‘den Desta’ halen ze mij uit de 
grond. Wat ben ik? 
 
Zaterdag 4 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Spel wordt gespeeld in drukke omgeving op verplaatsing. David en Goli-
ath vochten er zelfs ooit! 
 
Zaterdag 11 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Vriendjesdag!! Neem allemaal een vriendje of vriendinnetje mee die 
nog niet in KSA zit! 
 
Vrijdag 17 februari 2023 van 19:00 tot 21:00 
De bal hee  3 gaten en je kan er kegels mee omver gooien. 
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Wist-Je-Datjes ‘Sjo’ 

Wist je dat…  
 
- Maurane er vanaf volgend krantje terug bij is?  
- ze jullie heel hard mist?  
- ze er wel terug bij is met de nieuwjaarsrecep e? 
- dit heel leuk gaat worden?  
- het bij jullie koud is maar in Berlijn nog kouder? 
- jullie niet goed een ei kunnen doorgeven via de mond? 
- de leiding dit beter kon?  
- jullie wel goed zijn in een menselijke pyramide maken? 
- Jeff het beste het bekertje kon vullen?  
- hier bewijs van is? 
- er geen stoute sjo’ers waren dit jaar volgens Sinterklaas? 
- er wat vlindertjes in de buik zi en bij sommige sjo’ers? 
- we zin hebben in sneeuw jdens de ac viteiten ? 
- velen nog steeds een korte broek aandoen jdens de ac viteit ? 
- we daarom dus zeker geen pla e sjo zijn? 
- jullie leiding hierin al jd het goede voorbeeld gee ? 
- buiten leider Rens die soms al eens een lange broek aan dur  doen? 
- wij in de Paasvakan e op Joepie gaan? 
- het thema van Joepie dit jaar de ruimte is? 
- jullie leiding hiervoor een mega grave trui gaat ontwerpen? 
- alle andere sjo groepen jaloers gaan zijn op deze trui? 
- de andere sjo groepen ons ook mega stoer gaan vinden als we allemaalin 

korte broek komen? 
- jullie best al op zoek gaan naar goeie wandel of loopschoenen om mee te 

gaan? 
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Activiteiten ‘Hernieuwers’ 

Zaterdag 14 januari 2023  

 

LEIDING GEVEN 
Zaterdag 21 januari 2023  

 

LEIDING GEVEN 
Zaterdag 28 januari 2023  

 

LEIDING GEVEN 
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Activiteiten ‘Hernieuwers’ 

Zaterdag 4 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 

 

SAFE THE FISH 
Zaterdag 11 februari 2023 van 19:00 tot 21:00 

 

VRIENDJESDAG 
Vrijdag 17 februari 2023 vanaf 19:00 

 

BOWLEN 
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Wist-Je-Datjes ‘Hernieuwers’ 

Wist je dat…  
 
- jullie de oudste leden zijn? 
- jullie je niet al jd zo gedragen ;-)) 
- we een feestje hebben georganiseerd? 
- het thema après ski was? 
- dit doorging in de Cahier? 
- we nog een feestje doen op 11 maart? 
- iedereen dan moet komen? 
- dit mega leuk gaat worden? 
- we dit geld s ekem wel kunnen gebruiken? 
- dit omdat we op buitenlandse reis gaan? 
- dit door zal gaan in de paasvakan e? 
- wij hier mega veel zin in hebben? 
- we al 2 keer een ac viteit hebben gedaan met de sjo? 
- wij soms minder leden dan leiding hebben? 
- wij sinterklaasac viteit hebben gedaan samen met de leiding? 
- 1 lid van ons in Costa Rica zit? 
- wij benieuwd zijn naar haar spannende avonturen? 
- jullie leiding gaan geven in januari? 
- jullie dit s ekem heel spannend vinden?  
- dit zeker goed komt? 
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Activiteiten ‘+16’ 

Zaterdag 14 januari 2023 van 20:00 tot 22:00 
 

 
 

 
 
Zaterdag 28 januari 2023 van 20:00 tot 22:00 

 
 
 

 
 

 
Neem zeker kaarten meer als je ze thuis hebt! 
Vrijdag 17 februari 2023 van 19:00 tot 21:00 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Neem je beste (niet KSA) maten mee! 

p av 

i av 

vri j dag 
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Activiteiten ‘+16’ 

Zaterdag 31 maart 2023 van 20:00 tot 22:00 
 
 
 
 
 

 
 
Meer info volgt nog! 
 
 
 
 
 

10 
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 Verbind de punten 
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 Mopjes 

Er lopen twee aardappels over straat. De ene is aan het huilen, en de 
andere vraagt waarom hij weent. “Mijn papa zit in de puree!”  
 
 
Drie oenen zitten boven op het dak. De ene heeft een paraplu in zijn 
hand, springt naar beneden en landt zachtjes op de grond. De tweede 
oen doet hetzelfde en landt ook veilig op de grond. Dan horen ze plots 
een harde plof. Zegt de derde oen: ‘De paraplu’s waren op en daarom 
heb ik maar een regenbroek aangetrokken!’  
 
 
Een oen zit op een bankje en eet een banaan. Een man loopt voorbij 
en vraagt hem: ‘Pel jij je banaan niet voordat jij hem opeet?’ ‘Nee, 
natuurlijk niet’, antwoordt de oen. ‘Ik weet toch al wat erin zit.’  
 
 
Er liggen drie eieren op tafel. Je legt er vijf bij. Hoeveel eieren heb je 
dan? 
 

Waarom moeten kabouters lachen als ze voetballen?  

Omdat het gras onder hun oksels kietelt! 

Nog steeds drie want een mens kan geen eieren leggen. 
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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) 


