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3. Sardientje spelen 
met de hele KSA?? 
Dat kan!! 

VOORWOORD & fOtOmOment 

Hey allemaal!  

We hebben weer een superfijn trimester achter de rug… 
Aangezien toch (bijna) niemand het voorwoord leest, hebben 
we deze keer gezorgd voor een kleine fotocollage die de laatste 
maanden samenvat… Enjoy! 

  

1. Weekendje 
weg met de 
Leeuwkes en 
Smodders!!  

Zo veel plezier en 
zo veel lekker 
eten… 

2. Liam en Pieter, de 
knapste piraten van 
Grimbergen en 
omstreken… 



4. De 16+ speelt een spel 
met de jongere leden om 
hun de zwervuilactie van 
Mooimakers te illustreren. 

5. Niets is leuker dan 
volleyballen… 

6. In de regen wafels 
verkopen op de markt? 
De 16+ doet dat! 

7. Paaseitjes verkopen met 
de Leeuwtjes, Smodders, 
Jimmers en Sjo’ers! 

8. Mooimakers 
opruimactie 
van maart! 

  



KalenDeR aPRIl-meI 
 

aPRIl 

 Maandag 10/04: Paasspel  
 De paashaas is ook langsgekomen op de KSA! Kom jij 
kijken of je eitjes kan vinden? 
 

 Dinsdag 11/04 – vrijdag 14/04: Joepie! 
(enkel voor Sjo’ers) 
 De Sjo’ers gaan samen met zo’n 3.000 andere KSA’ers 
100 kilometer afleggen in 4 dagen. Hun doel is stad X! 

 

meI 

 Zondag 7/05: Triangel  
(enkel voor Leeuwkes en Smodders) 
 Triangel is dé buitenspeeldag van KSA Antwerpen-
Brabant voor alle Leeuwkes, Smodders en hun leiding! 
Een hele dag lang worden de jongste KSA-leden 
ondergedompeld in een fantasierijke omgeving vol 
spelplezier, verwondering en animatie. 
 

 Zondag 14/05: Eindvergadering 
 Oh nee, het is al de laatste KSA-vergadering van het 
schooljaar… (Meer info via mail) 
 
 

  



KSa-KamP 2023 

 

  

KamPData 2023 
Zaterdag 22/07 – Zaterdag 29/07 

Houd deze data al zeker vrij in jullie agenda! Voor 
Leeuwkes zal het zoals altijd mogelijk zijn om pas later 
af te komen. Het Smoesje met alle info over het kamp 

komt eraan op het einde van het schooljaar… 

We kunnen jullie wel al vertellen dat we op kamp gaan 
naar Opoeteren en dat jullie op zaterdag 22 juli in de 

vroege avond op de kampplaats verwacht worden. 
Zaterdag 29 juli zal er traditiegetrouw een spaghetti-

avond zijn, waarop iedereen is uitgenodigd! 

 

InfOmOment VOOR OuDeRS 
Zondag 23 april om 17u 

Op kamp gaan is altijd een avontuur en dit jaar is het 
voor de Leeuwkes en Smodders nog een tikkeltje 

avontuurlijker dan anders. Daarom nodigen we alle 
ouders, maar voornamelijk de ouders van Leeuwkes, 

Smodders en nieuwe leden, uit op ons infomoment in de 
Charleroyhoeve (na de gewone vergadering). Daar zal u 
een antwoord krijgen op – zo goed als – al uw vragen. 

 



SOubRy OP KamP 
 

Wisten jullie al dat spaghetti eten zonder bestek een traditie is 
op kamp? ृैेॆॅॄॉॊѦѧѨѩ 

Spaar samen met ons voor gratis pasta van Soubry door de 
barcodes uit te knippen. Per 10 barcodes krijgen wij 1 doos 
spaghetti. Bezorg ze ons vóór 26 mei.  

Op 14 mei is onze eindvergadering en kan je jouw flapjes 
afgeven aan de leiding. Hierna mag je ze komen deponeren in 
de brievenbus op het adres Speelbroek 44, 1850 Grimbergen. 
Geraak je hier niet, laat iets weten en we halen ze op.   

 

 
  



VeRjaaRDagen 
 

leeuWKeS: Shenaya 10/04, Xander 27/04, Jitse 10/05, Elte 
20/05 en Sirte 15/06 
 
 

SmODDeRS: Wannes 12/04, Noah 23/04, Maren 24/04, Robin 
15/05, Caï 19/05, Ferre 2/06, Luís 9/06 en Ella 18/06 

 

jImmeRS: Kilan 27/04, Anna 1/05, Ciara 29/05, Maya 1/06 en 
Conrad 23/06  

 

SjO’eRS: Anthony 22/04, Cas 23/04, Eline 24/04, Manon 
24/04 en Nicolas 27/06 

 

16+: Nina 23/04, Mats 2/06, Noor 15/06 en Julien 20/06 

 

leIDIng: Yenthe 22/04, Max 3/06 en Otte 3/06  

 

 



tROOPeR! 
 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ksagrimbergen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanaf nu vragen we om enkel nog drinkbussen mee te 
brengen op zondag! Plastieken flesjes passen niet binnen 
onze milieurichtlijnen. Zo dragen ook wij ons steentje bij 

aan een groenere planeet! 

Heb je nog ideeën om de KSA wat milieuvriendelijker 
te maken? Stuur ons dan zeker een mailtje! 

OVeRzIcht gROePS- en 
leIDIngSVeRDelIng 

 

leeuWKeS: 3de kleuterklasje – 1ste leerjaar – 2de leerjaar 

  Met Liam en Pieter 
 

SmODDeRS: 3de leerjaar – 4de leerjaar – 5de leerjaar 

  Met Oscar, Axelle en Tom 

 

jImmeRS: 6de leerjaar – 1ste middelbaar 

  Met Otte en Kyrian 

 

SjO’eRS: 2de middelbaar – 3de middelbaar 

  Met Max en Yenthe 

 

16+: 4de middelbaar – 5de middelbaar 

  Met Stina, Lisa en Thomas 

 

 

 

 

 

 

 



leeuWKeSSchORS 
 

Hey, hey, daar zijn we weer! 
Het laatste smoesje, maar dat betekent niet dat we al uitgespeeld zijn… 

De leiding heeft nog een hele hoop te gekke spelletjes om te spelen. 
Laten we nu nog alles geven, dan even uitrusten en dan… 

KAMP! 
 

Zondag 16/04 

14u-17u 
Gitaar, trompet, piano: het maakt niet uit… 
Ben jij een echte virtuoos? 
Probeer deze vergadering dan uit! 

Zondag 23/04 

14u-17u 

Brons is goed. 
Zilver is indrukwekkend. 
 
Maar waar wij vandaag voor gaan, is… 

Zondag 30/04 
/ Eventjes pauze na een drukke maand, GEEN KSA. 

Zondag 07/05 

10u-16u30 

Triangel is dé buitenspeeldag van KSA Antwerpen-
Brabant voor alle Leeuwkes, Smodders en hun leiding! 
Een hele dag lang worden de jongste KSA-leden 
ondergedompeld in een fantasierijke omgeving vol 
spelplezier, verwondering en animatie. Triangel gaat dit 
jaar door in Boom (Schommelei 1).  

Zondag 14/05 

Zie extra info 
(via mail) 

Eindvergadering! 
Nu al?? 
Ook wij vinden het veel te vroeg, maar niet getreurd, het 
kamp ligt om de hoek. 
Laten we van deze laatste vergadering een echte knaller 
maken! 

 
Van hier is het één rechte lijn naar het kamp. 

Dit kamp zal echter heel speciaal zijn voor jullie. 
Weet je wat, ik zal jullie een klein geheimpje verklappen. 

Maar tegen niemand zeggen hoor. 
Het geheimpje is: 

 

 



SmODDeRSchORS 
Hola, deze schors gaan wij samen met de Minions bananas zoeken en de 
maan stelen… Pak jullie vriesgeweer en prottenkanon al maar vast, wij 

gaan erin vliegen! 
 

Zondag 16/04 

14u-17u 

Vandaag is het internationale 
fruitdag! Tijd voor een loco 
fruitvergadering. 

Zondag 23/04 

14u-17u 

Vandaag halen wij onze 
waterpistolen, waterballonnen 
en zwemshorts boven voor een 
giga watergevecht! (Bij slecht 
weer voorzien wij een waterloos 
alternatief.) 
 

Zondag 30/04 

/ 

Eventjes pauze na een drukke maand, GEEN KSA. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zondag 07/05 

10u-16u30 

Triangel is dé buitenspeeldag van KSA 
Antwerpen-Brabant voor alle Leeuwkes, 
Smodders en hun leiding! 
Een hele dag lang worden de jongste 
KSA-leden ondergedompeld in een 
fantasierijke omgeving vol spelplezier, 
verwondering en animatie. Triangel gaat 
dit jaar door in Boom (Schommelei 1).  

 
Zondag 14/05 

Zie extra info 
(via mail) 

Eindvergadering! 
We ronden allemaal samen het jaar af… 
 

 
 
 

Helaas, na al die bananas en gelatos zit het jaar er alweer op. Maar niet 
getreurd, want binnen 2 maanden gaan wij samen op kamp.  

XXX,  
Tom, Oscar en Axelle 

  



jImSchORS 
Dag lieve Jimmers, het is alweer de laatste schors van het jaar. Maar niet 
getreurd, er is nog een gans kamp om naar uit te kijken! Tot dat moment 

gaan we er toch nog een dikke lap op geven. 
 

Zondag 16/04 

14u-17u 
Vandaag is een verrassing! 
Spannend… 

Zondag 23/04 

14u-17u 
We gaan vandaag eens een fietstochtje doen.  
Maar vergeet zeker je pollepel niet! 

Zondag 30/04 
/ Eventjes pauze na een drukke maand, GEEN KSA. 

Zondag 07/05 

14u-17u 

Smeer jullie beentjes alvast maar in (letterlijk) en word 
de sumoworstelaar van het jaar!  
Zorg dat je kleren aandoet die nat en toch wat vuil 
mogen worden. 

Zondag 14/05 
Zie extra info 

(via mail) 
Eindvergadering! 
We ronden allemaal samen het jaar af… 

 
Groetjes Otte en Kyrian 

 
 

 
 



SjO’eRS SchORS 
 

Het einde is in zicht schatjes… 
Het was al een fantastisch jaar, al zeggen we het zelf hihi . 

Maar we gaan van de laatste weken zoveel mogelijk genieten. Zet jullie 
maar schrap! 

 
Zondag 16/04 

14u-17u Jullie worden beperkt… 
Zondag 23/04 

14u-17u The woods… 
Zondag 30/04 

/ Eventjes pauze na een drukke maand, GEEN KSA. 

Zondag 07/05 

14u-17u 
65.75 vierkante kilometer, 86 921 man, 51°01'40"N 
4°28'50"E, Open VLD heers en 97m hoog 

 
 
 

WE WANT MORE! 
WE WANT MORE! 
WE WANT MORE! 

Is wat jullie waarschijnlijk nu denken, maar geen zorgen, kamp komt er 
sneller aan dan jullie denken. En dan gaan we een hele week vlammen, 

tot snel schatties!!!! 
 

Succes met die examens!!!! 
 

Love Max en Yenthe 
<3<3<3<3<3 

  



16+ SchORS 
Dag liefste 16+,  

Ziehier jullie laatste schors als lid *snif snif* 
Treur niet te hard, want jullie krijgen een deluxe, uitgebreide versie en 
bovendien is de beloning voor ons harde werk binnen handbereik: het 

buitenlands kamp! 
 

Graag gaan we nog werken op enkele evenementen (niet nog meer 
verkoopacties please), maar onze deelname hieraan hangt af van jullie en 
de organisatie. Daarom zijn er nog wat onzekerheden in de schors. Deze 

zijn cursief gedrukt en achter de datum staat een vraagteken. We 
beginnen al direct met een… 

 
Zaterdag 15/04? 

 

Plan A: we gaan helpen tijdens het sportevenement 
“Pajot Gravel” in Dilbeek. Dit is een offroad fietstocht 
doorheen het prachtige Pajottenland. Onze deelname 
moet nog bevestigd worden, dus we houden jullie op de 
hoogte. Als het niet doorgaat, dan …  

Zondag 16/04? 
14u-17u Plan B: VERRASSING!  

Zaterdag 22/04? 

9u-17u30 
Indien er voldoende volk enthousiast en beschikbaar is, 
kunnen we gaan helpen op de Baloise Antwerp Ten 
Miles. We spreken verder af in de groepschat. 

Zondag 23/04 

14u-17u 

Deze namiddag hebben we veel helpende handen nodig, 
dus wees aanwezig. Hier is alvast een tip: 

 
Zondag 30/04 

/ Eventjes pauze na een drukke maand, GEEN KSA. 
 



Zondag 07/05 

Zie extra info 
(via mail) 

Vandaag gaan we naar de Great Breweries Marathon! 
Niet om mee te lopen *oef*, maar wel om te helpen. Een 
tijd geleden gaven jullie je aanwezigheden door. We 
ontvangen een vrijwilligersvergoeding, een lunchpakket 
en een T-shirt. Zodra de organisatie ons meer informatie 
geeft over uren en taken, laten we dit weten en kunnen 
we een carpoolregeling uitwerken.  

Zondag 14/05 
Zie extra info 

(via mail) 
Eindvergadering! 
We ronden allemaal samen het jaar af… 

Zondag 21/05 

14u-15u 
Mopje, eindvergadering is overrated. We gaan nog snel 
opruimen voor Operatie Proper zodat we onze monies 
krijgen. 

Vrijdag 23/06, zaterdag 24/06 en zondag 25/06? 

Zie extra info 
(via 

Whatsapp) 

We gaan mogelijks helpen tijdens het “Vaderklap-
weekend” op de Hi! Site (Antwerpselaan 1, 1853 
Strombeek-Bever aka Den Douwe). Vaderklap is een 
organisatie die bestaat voor en door vaders. Tijdens het 
weekend staan zij en hun kinderen centraal met onder 
andere een insectensafari, voorleessessies, sprekers en 
workshops zoals pa(pa)del, daddyproof vechten en 
striptekenen. 

Vrijdag 30/06 

16u-…u We sluiten het jaar nu echt af met een BBQ! We spreken 
af aan de Charleroyhoeve. Bring your own meat. 

 
Zozo, vanaf nu kunnen we beginnen genieten! In juli krijgen jullie onder 
meer een inpaklijstje doorgestuurd en spreken we af om de tenten onder 

de rugzakken te verdelen. 
 

Hongarije, here we come! 
 

Heel veel kusjes van jullie supertrotse leiding, 
Stina, Thomas en Lisa 

 
  



KleuRPlaat 

 
 


