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VOORWOORD 

 

Dag beste KSA’ers, ouders en sympathisanten, 
 
Het nieuwe KSA-jaar gaat weer van start. Dat betekent: supertoffe spelletjes spelen met je 
kameraden. Jullie hebben na een tof kamp lang genoeg mogen wachten op het nieuwe 
KSA-jaar, maar nu staat de leiding weer helemaal klaar om jullie onvergetelijke momenten 
te bezorgen.  
 
De Vizier is een vierjaarlijks tijdschrift waar we de rondes of activiteiten nog eens 
uitbundig uitleggen. Zo kan iedereen weten wat hun kleine spruit zoal uitspookt op de 

KSA!  
 
In de kampeditie van de vizier wordt uitbundig uitgelegd wat we nu weer juist allemaal 
gedaan hebben op kamp. Voor de leden en de ouders is het altijd tof de leuke momenten 
nog eens op te roepen. Ook zal elke leider zich individueel voorstellen in deze vizier voor 
de nieuwe leden. 
 
Veel leesplezier! 
 
Hopelijk mogen we jullie heel het jaar nog talrijk verwachten op de KSA! 
  
De Redactie
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BONDSLEIDER (S)PREEKT 

 

Gegroet KSA’ers 

 

Hier spreken de bondsleiders! Stef Mijnendonckx en Pieter Van Meensel melden zich dit 

jaar als bondsleider. Vincent Dierckx en Tiest Van Campfort geven de stok door na 2 

jaar zich helemaal gegeven te hebben. Het wordt een hele uitdaging om deze 2 te 

evenaren.  

 

Deze zomer stonden wij, Pieter en Stef, allebei te popelen om bondsleider te worden. Dit 

jaar  heeft de leidingsploeg weer beslist om 2 personen deze taak op zich te nemen. Want 

met 2 kunnen we ons namelijk ook dubbel zo hard inzetten om jullie kinderen een top 

jaar te bezorgen! 

 

De taak van bondsleider is om alle andere leiding in het oog te houden en hen te 

begeleiden in hun werk dat ze verrichten voor de KSA. Want onderschat niet wat alle 

leiding doen en betekenen voor de KSA. De bondsleiders zijn ook een rechtstreeks 

tussenpersoon tussen ouders, leden en de KSA. Bij ons kan je dus terecht voor allerlei 

vragen. 

 

Bij een nieuwe start komen ook nieuwe leden, nieuwe vragen, … Indien jullie ergens mee 
zitten, kan je altijd bij ons terecht! Elke zondag voor of na de ronde, telefonisch, mail, 
facebook, genoeg manieren om ons te bereiken voor informatie! 

 
 

Bij deze veel plezier in het nieuwe KSA-jaar, tot op de volgende ronde! 

 

Met vriendelijke KSA-groet, 

 

Stef Mijnendonckx & Pieter Van Meensel 
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DE ZEVENDE DAG 

 

 

 

Op de zevende dag legde God het werk neer en 

kwam KSA Balen in actie 
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WELPKES 

 

Hey gekke bengels 

Wat een supertof kamp hebben we wel niet gehad! Jammer dat het maar 5 dagen geduurd 

heeft want we hebben ons rot geamuseerd. Het was allemaal heel spannend toen jullie 

aankwamen met de auto in de kiss en ride want de leiding keek heel hard naar jullie komst 

uit maar het was ook wel een beetje spannend aangezien jullie met 28 kwamen, een KSA 

record! 

Nadat we jullie allemaal weggestopt gekregen hadden in het gebouw en jullie bedjes en 

valiezen gesetteld waren konden we beginnen met spelen jeuj! We zijn meteen opzoek 

gegaan naar een mooi plaatsje om een super cool welpkes kamp te bouwen. De leeuwkes 

hadden al een heel fort gebouwd waarvoor proficiat, maar natuurlijk was ons kamp 10 

keer zo mooi!!! We hadden een hele bunker gebouwd met een glijbaan en een schommel 

waar we lekker op konden swingen allemaal keileuk. Na een 1e hele dag ravotten was het 

tijd om te gaan slapen wat redelijk moeilijk ging omdat iedereen nog boordevol energie 

zat omdat we allemaal zo enthousiast waren maar het kamp moest toen nog tegoei 

beginnen dus een beetje slaap kan nooit kwaad. 

De volgende dag konden we kijken naar het 1e toneeltje dat opgevoerd werd aan het coole 

podium dat de leiding gebouwd had. Wij hadden natuurlijk de leukste hoofdman, maar de 

enge president stoemp liep er ook rond waar we toch wel wat bang van hadden. Nadien 

zijn we nog wat gaan spelen in het welpkes kamp en hebben we een parkoer gemaakt met 

lucifers die we dan in brand konden steken, en op het einde van onze vuurbaan zat een 

echte rookbom wat een heel spektakel opleverde. 

Er zaten ook een paar hele warme dagen tussen dus hebben we natuurlijk ook leuke 

waterspelletjes gespeeld. Zoals bijvoorbeeld het spuitspel waar iedereen van jullie een 

spuit kreeg met gekleurd water en moest je iedereen van het andere team nat maken en 

proberen hun eendjes te stelen, iedereen vond dit spel superleuk en speelde heel hard mee 

wat voor de leiding ook heel leuk was natuurlijk!! We hebben ook met de schuifplastiek en 

de zwembadjes gespeeld en hier leuke spelletjes in en op gespeeld   we hebben even 

later de waterballon er ook bijgehaald en elkaar goed bekogeld. 

We zijn ook 1 dag op dagtocht gegaan en een hele lange wandeltocht gemaakt langs de 

rivier de demer en alle leiders verschoten ervan hoe flink jullie wel niet konden wandelen 

er werd heel weinig geklaagd en gezaagd en heel veel plezier gemaakt. Na toch wel een 

zware dag hebben we savonds voor het slapen gaan dan maar de beamer gaan zoeken en 

hebben we opt gemakske een filmpke gekeken vanuit onze bedjes en veel van jullie waren 

voor het einde al aan het slapen. 

De laatste dag was mss voor jullie nog het spannendste want het was tijd voor het 

grootste spektakel het grote kampvuur natuurlijk!! De stoppers hadden hun beste weer 

gedaan en een heel hoog vuur in elkaar geknutseld wat we allemaal toch wel heel cool 

vonden. Dat hadden jullie allemaal wel verdiend zeker na het coole toneeltje dat we 

hadden opgevoerd voor de rest van de ksa met allemaal heel grappige mopjes die jullie 

zelf hadden verzonnen. 
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En dan was het al terug tijd om naar huis te gaan, hoe leuk het kamp ook was jullie waren 

allemaal toch heel blij om de mama en de papa terug te zien!!! We zijn toch allemaal weer 

naar huis gegaan met heel veel leuke herinneringen en een super coole badge zodat we het 

kamp nooit meer vergeten!!! 

Veel kusjes van jullie leiders Arne Pieter Viktor Wout
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LEEUWKES 

 

Gegroet leeuwen!! Of moeten we al zeggen ‘Jerroms’?  

 

Hier nog een laatste keer jullie drie extreem leuke en knappe leiders van vorig jaar: Arne, 

Molske en Alexander met een terugblik op 10 dagen plezier op kamp!! 

Dit jaar verliep een beetje anders dan andere jaren en jullie werden door jullie ouders op 

de kampplaats gedropt waar jullie dan het thema te weten kwamen. AREA 69 namelijk! 

Eenmaal iedereen er was hebben we grondig het kampterrein verkend en zijn we de lokale 

waterlopen gaan inspecteren waar elke fietser van ons een ware erehaag kreeg. ’s Avonds 

hebben we nog het inleidend spel gespeeld om de hoofdmannen beter te leren kennen. 

Allemaal toffe mannen, maar de pietpiloot stak er toch nog net bovenuit hé mannen! 

Nadien was het al tijd om onze bedjes op te stellen en in ons bed te kruipen. De eerste 

nacht stil zijn was nog niet zo eenvoudig voor iedereen, maar daar kwam wel verandering 

in naarmate het kamp vorderde ;)  

De volgende dag hebben we ons bezig gehouden met het coolste kamp van al de groepen 

te maken, de leeuwkes shelter! Maar liefst 2 verdiepen hoog, een hangmat, een glijbaan, 

soms zelfs een zwembad,… noem maar op! Hier hebben we met zen allen nog daaaagen 

plezier aan gehad! Deze dag waren de weergoden ons goed gezind en was het maar liefst 

bijna 30 graden! Een gelegenheid om verfrissing te zoeken dus. We hebben met zen allen 

waterhonkbal gespeeld waar elke honk een zwembad was. Hier konden de waterratten 

zich helemaal uitleven en hebben we nadien nog wat geslibberd op de plastiek. Na het 

avondeten hebben we nog een klein spelletje één tegen allen gespeeld waarbij na elke 

geslaagde opdracht er een stukje van leider Arne zijn haar eraf mocht. Iedereen heeft zo 

uiteindelijk een stukje van leider Arne zijn haar mogen scheren wat leidde tot een echte 

punani snit waar de vrouwen voor neervielen. 

De volgende dag waren de weergoden jammer genoeg iets minder goed gezind. We waren 

naar een speeltuin in de buurt geweest, maar jammer genoeg was het heel hard beginnen 

regenen . Het slechte weer hield ons in de namiddag wel niet meer tegen! Toen hebben 

we het super coole casino spel gespeeld waar iedereen volledig mee meespeelde. Bij 

verschillende posten kon je opdrachten uitvoeren om geld te verdienen, dit geld kon je 

dan bij het casino inzetten en zo je inzet verdubbelen ofwel kwijtspelen. Het was de 

bedoeling om met zen allen een bepaalde hoeveelheid geld te verdienen en dan kreeg de 

gehele groep ’s avonds nog een verrassing. Gelukkig is dit door goed teamwork 

goedgekomen en kreeg iedereen ’s avonds tijdens de film nog een verrassing ;). Nadien 

iedereen vroeg zijn bed in want de volgender dag stond er een helse dagtocht op de 

planning.  
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’s Ochtends toen iedereen uit zijn bed was en een stevig ontbijt had gegeten konden we 

beginnen met onze rugzak te pakken voor op dagtocht te vertrekken. Toen die gepakt 

was en we onze stapschoenen aanhadden konden we echt vertrekken. De tocht leidde ons 

naar een nog voorlopig onbekende bestemming. Na een goede 2km stappen werd het 

voor iedereen wel duidelijk, we gingen namelijk naar een zwembad! Hier heeft iedereen 

zich een hele dag kunnen uitleven. Nadien terug naar huis stappen en heeuuuurlijke 

spaghetti eten.  

            

Omdat het op kamp niet allemaal strikt geregeld hoeft te zijn konden de leeuwkes de 

volgende dag zelf kiezen wat ze wouden doen. Het was tijd voor de keuzeactiviteit! Hier 

konden ze kiezen of ze wilden macrameëen, kampen bouwen, voetballen,… Dit was 

reuzegoed meegevallen bij iedereen. In de namiddag was het dan weer tijd voor een groter 

spel dat de jonghernieuwers ineen hadden gestoken. Door verschillende opdrachten te 

voltooien kon elk team punten verdienen en met deze punten kon je attributen kopen 

voor je kamp. Paletten, banden, tonnen, sjorkoord,… Na onze kampen voltooid waren 

konden we een heuse plaaspijpbattle houden tussen de verschillende teams, maar dit was 

iets voor de volgende dag aangezien het ineens al laat was.  
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Zogezegd, zogedaan, de volgende dag hielden we een echte blaaspijpbattle tussen de 

teams met blaaspijpen en propjes toiletpapier waarbij het de bedoeling was om de bekers 

van het andere team omver te schieten. Hier kwamen de echte scherpschutters en sluipers 

al direct naar boven. Maar we mochten onze krachten nog niet allemaal opgebruiken want 

’s avonds wachtte er nog een belangrijke activiteit op ons. De voetbalmatch van de 

welpkes tegen de leeuwkes. Een heuse veldstrijd, maar rararara wie heeft deze 

gewonnen…? Uiteraard de enige echte LEEUWKES!! 

                                            

De volgende dag was iedereen doodop, maar dat hield ons niet tegen om nog eens op 

dagtocht te gaan, dit keer iets verder naar een gigantisch meer! Het was goed weer en 

iedereen heeft zich hier dolgeamusseerd.                                     

Iedereen moest ook een witte t-shirt meenemen op kamp, maar waarom natuurlijk? Op 

kamp gingen we onze eigen KSA t-shirt pimpen. Met spuitbussen, alcoholstiften, 

handtekeningen konden we onze t-shirts helemaal personaliseren en had iedereen nog een 

gaaf aandenken aan het kamp. In de namiddag hebben we deze t-shirts aangehouden om 

een spel te spelen met waterpistolen die gevuld waren met gekleurde verf. Zo konden we 

op onze witte t-shirts goed zien wanneer we geraakt waren. De ene t-shirt zag er nadien 

mooier uit dan de andere ;) .  
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Toen was het al de dag van het grote kampvuur! In de voormiddag hebben we nog een 

echte stratego gespeeld die iedereen nog is moest gespeeld hebben. Deze hebben we 

natuurlijk wel gegoten in het alien thema. In de namiddah hebben we onze kamer dan al 

een beetje opgeruimd en een toneeltje gemaakt. Hierbij moesten we de hoofmannen 

naspelen en enkele moppen maken. Gelukkig zaten er wel wat moppentappers in de 

groep . ’s Avonds was het dan tijd voor het kampvuur, zo’n groot vuur hebben jullie 

volgens mij nog nooit gezien! Nadien hebben we nog enkele liedjes en de machtigste 

koning gezongen rond het kampvuur en toen was het jammer genoeg al tijd om te gaan 

slapen . 

                    
 

De dag nadien was het enkel nog opruimen, ontbijtbuffet en dan kwamen jullie ouders 

jullie al ophalen en zat het kamp er al op.  

De leiding heeft zich 10 dagen lang rot geamuseerd en jullie hopelijk ook, maar daar 

twijfelen we niet aan! ;)  

 

Vele kusjes, 

Jullie allerliefste leiders: 

Arne, Molske en Alexander 

Over and out.  
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JEROMMEKES 

 

Gegroet binken! Hier spreekt tot jullie de twee opperleiders Jani en Anton! 

Nu het kamp jammer genoeg al gepasseerd is en we jammer genoeg met onze saaie 

leventjes verder aan het gaan zijn, is het weer tijd om heel even terug te blikken op die 

mooie periode die wij in het midden van juli beleefd hebben. 

 

Toen jullie braaf een voor een op de kampplek arriveerden en allemaal elk jullie bedje 

geïnstalleerd hadden, was het tijd voor het echte werk. Jullie kregen een oranje bandje 

voor de bubbels, de regels + corona regels werden uitgelegd en daarna vlogen we er 

meteen in met een rustig avondje hevige voetbal. Ook zijn we het terrein gaan verkennen 

en kwamen we al snel bij een grote beek dicht bij ons kampterrein. Avontuurlijke gasten 

dat we waren hield ons natuurlijk niet tegen dat we in ons onderbroek snel is gingen 

zwemmen ;). We speelden tot goed laat door allemaal nog verschillende spelletjes tot jullie 

moe waren en jullie bedje in moesten. Dit dachten we dan toch, maar niets was minder 

waar. De jongens waren wel op tijd gaan slapen maar waren volgens sommige geruchten 

al om 5 uur wakker??!!!! Hallooowww welke gek wordt er wakker om vijf uur in zijne vrije 

tijd, awel de jerommekes dus… Na even wat een Anton en een Jani die niet zo gelukkig 

waren en we maar heel even een beetje boos zijn geweest op de jongens, is dit gelukkig 

voor de rest van het kamp niet meer het geval geweest en hebben ze allemaal goed tot het 

wekuur geslapen ook omdat ze gewoon helemaal moe gespeeld waren ;) . 

 

De dag daarna zijn we terug wat op verkenning gegaan en zijn we de bossen is gaan 

verkennen. De nerf geweeertjes waren natuurlijk ook mee en hebben we een goei 

matchke team deathmatch gespeeld in de bossen. S’avonds hebben we het grote-tampon-

met-balken-van-vak-naar-vak-gaan spel gepseeld. De titel van het spel klinkt heel 

ingewikkeld, maar mannen ge legt maar eens uit aan de mama en de papa wat het was he, 

want da was een giga cool spel en hebben we de hele avond gespeeld.  

 

14 juli was het meteen een spannende dag. Niet alleen was het leider Anton zijn 

verjaardag maar was het ook tijd voor de eerste dagtocht. Jammer genoeg door de corona 

mochten we niet naar een of ander openbaar zwembad dus hadden we besloten om iets 

nieuws te proberen. Een fotozoektocht. Zo hebben we een hele dag getrokken door de 

mooie omliggende streken van Werchter gezocht naar foto’s van de zoektocht. De leiders 

hadden een verrassing beloofd aan diegene die de meeste geheime plaatsen kon vinden en 

hier was Jorre als winnaar uitgekomen, proficiat!! Nu weet ik nie of ik uw verrassing 
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gegeven heb Jorre, maar anders spreekt ge mij daar nog maar is over aan he ;). Uiteindelijk 

om toch nog een beetje het zwembad gevoel te hebben hebben we nog wat ons voetjes in 

wat water gestoken, alleja den Brandon toch, en hebben we gwn nog wat gechilld omdat 

we die dag 17km gewandeld hadden!!!! Cheapeau mannen. 

 

De dag erna hadden we besloten om samen met de jongknapen een super vet drugsspel te 

spelen. De bedoeling was dat jullie de moonshine stoker moesten vinden en bij hem 

zuivere moonshine te kopen en dan naar de koper te brengen. Nu liep er ook wel een 

gevaarlijke politieagent rond die alles probeerde af te pakken omdat hij dit stiekem 

misschien zelf nuttigde allemaal, wie weet?! Vele slimmerikken onder jullie verstopten het 

geld en de moonshine soms zo goed dat de politieman het zelfs niet eens kon vinden ;). 

Met de winst konden jullie dan spullen kopen om een schat te gaan zoeken. Van een 

metaaldetector tot de schatkaart, en zo konden jullie uiteindelijk genieten van een zoet 

verassingkje ;). 

 Ook die avond speelden we het super coole expeditie robinson spel. Van onder een balk 

graven tot je er onder kon, tot water vervoeren en vuur maken om een koord door te 

branden, het zag er allemaal super show uit. Jullie hadden jullie ook helemaal op en top 

verkleed tot een echte legerman/overlever. De eerste die uiteindelijk zijn koord 

doorgebrand kreeg was de winnaar en mocht de overwinningsvuur aansteken, proficiat 

mannen! 

 

Dan was het weer ergens tijd voor de tweede dagtocht. Omdat we vorige keer echt veel 

gewandeld hadden, hadden we beslist om naar een dicht bijzijnd riviertje te gaan en daar 

wa in te plonsen. Dus we begonnen te wandelen, allemaal goed en wel, maar het eerst 

riviertje bleek een stilstaand vies riviertje te zijn, dus op naar de volgende. Wonder boven 

wonder bleek dat dit riviertje juist hetzelflde als het vorige en zo zijn we gewoon de hele 

dag gewoon blijven doorwandelen en geen zwembaar riviertje gevonden  . Om toch 

nog iets speciaals te zien die dag zijn we langs de zomerbar van rock werchter gewandeld 

in de hoop ne niels destadsbaeter (of hoe ge het ook schrijft hehe) te zien, maar jammer 

genoeg was daar ook niet veel te beleven. Die dag hadden we zelfs 20 km gewandeld, 

wooooooow. Om toch nog uitiendelijk dat water gevoel te creëren hebben we savonds 

nog wat waterspelletjes gespeeld en was het weer een hele geslaagde dag. 

 

Ook een dag hebben we wetenschappelijke proefjes uitgevoerd. Hopelijk hebben jullie er 

nog een paar onthouden en kunnen jullie nu jullie ouders van hun sokken blazen omdat 

er soms wel echt spectaculaire dingen tussen zaten ;). Maar terwijl jullie dit aan het doen 

waren was leider Anton de hele tijd bezig met de enige echte kamp jacuzzi te verwarmen, 
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en of het warm was amaaiii!! S’avonds hebben we dan genoten van een goei warm bad 

voor we ons bedje in kropen ;). De andere dagen hebben we nog kleine dingen gedaan 

van vele nerf battles tot kampen maken en elkaar proberen aan te gooien met 

waterballonnen. Natuurlijk kan ik hier alles niet in detail beschrijven want anders zou dit 

tekstje veel te lang worden haha ;). 

 

Na een pracht van een kampvuur gehad te hebben was het jammer genoeg weer tijd om 

afscheid van elkaar te nemen. Eens jullie dat gedaan hadden stonden jullie ouders allemaal 

op tijd op de kampplaats om jullie af te halen en hebben Jani en Anton toch wel een 

traantje weggepinkt omdat het zo een mooi kamp was. 

 

Echt waar jongens, merci om ons zo een bangelijk jaar te geven, leider Anton was er maar 

heel even bij, maar hij vond het wel echt een prachtig jaar en kamp om met jullie te 

beleven. We hopen natuurlijk dat we jullie nog met veel gaan terug zien volgend jaar en 

wie weet tot ooit als we terug is leider van jullie worden, wie weet zelfs dit jaar hehe. 

 

Salukes he boys en hopelijk tot snel! 

 

Xxx 

Jani en Anton 
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JONG-KNAPEN 

 

 

Jow de manneeeeee, hier zijn we dan weer.  

Een nieuw jaar en een nieuwe naam. Bij deze zijn wij trots jullie vanaf nu met Knapen te 

mogen aanspreken. Eerst en vooral: merci gaste! Merci voor ons een zalig kamp te 

bezorgen. Merci voor niet (al te veel) te zagen en te klagen. En merci voor het topjaar 

want zonder jullie was het niet tipperden top.  

We zullen het is hebben over het kamp. Maar wat hebben we allemaal gedaan op kamp. 

Na dat de leiders eindelijk op de biesakker waren aangekomen zijn we op onze harley 

trapson gesprongen en richting werchter gefiest. Met onderweg hier en daar een stopke 

voor wat te snacken of voor een heerlijk plonske te pakken.  

Eenmaal op kamp aangekome en os beddeke geinstaleerd kon het kamp echt van start 

gaan. De volgende dag hebben we direct een gigantische shelter gebouwd en natuurlijk 

niet te vergeten onze zaaaaalige jacuzzi. We speelde ook nog veel andere leuke spelletjes 

zoals het spel waar we Expeditie Robinson en masterchef hadden gemixt zodat jullie eerst 

allemaal vette opdrachten moesten doen in groepjes om op het einde een zo lekker 

mogelijk eitje moesten koken. De ene groep had al wat meer in de keuken geholpen dan 

de andere zo bleek .  

Ook de vele plonsjes in de demer was duidelijk een succes. Ook odiel de krokodiel vond 

het heeel fijn heeft hij mij achteraf nog wete te vertelle. 1 van de hoogtepunten van het 

kamp vonden wij toch wel de vettige dag waar we marco polo speelden met een 

12vingerige darm of we voetbalde met een long. De 2 dagtochten waren zeker en vast 

ook een succes 1 deden we te voet wel zo'n 16 km!!!! En voor de andere zijn we op ons 

veloke gesprongen richting een super vet wreed meer waar we naar de mooie meisjes 

gingen kijken en een beetje zonnen. Achteraf gebleken waren de meisjes geen succes 

geworden (hé Staf) en konden de andere mensen precies beter zonnen dan ons aan hun 

kleurtje te zien. Zo boys onze inspiratie is een beetje aan het opgeraken dus bij deze 

sluiten we af en zeggen we dooooooeeeeeeeeeeiiiiii boys!!!!  

Xxxx julie exleiding Vincent en Stef 
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KNAPEN 

 

 

Hallo beste ex-(kn)apen, nieuwe Jong-Hernieuwers, 

In deze kampvizier vat ik het kamp voor jullie nog even samen. De eerste dag hebben we 

onze tent in orde gemaakt.  

Voor een groot deel van het kamp is leider Dries ons team ook komen versterken met 

zijn creativiteit hebben we onze shelter nog verder afgewerkt. 

Door het hete weer zijn we nog een plonske gaan pakken in de demer. We zijn toen een 

heel stuk mee met de stroming gaan dobberen. Ook hebben we veel witte walrussen 

gespot. Ook hebben we een watercantus gehouden door een dobbelspel te spelen. 

De volgende dag, omdat we al verschillende keren gaan dobberen waren in den Demer, 

waren we het water wat beu gezien. Maar niks doen, daar hadden we ook geen zin in. We 

zijn toen naar een heel vette berg gegaan om te gaan varen. Water hebben we niet nodig 

he manne, gewoon in den boot springen en juuuu. Tegen 100km/u den berg naar 

beneden. Jammer genoeg moesten we gaan eten anders hadden we verschillende keren 

naar beneden gevaren. 

Omdat jullie graag verhaaltjes voor het slapen wilden, hebben we ook enkele keren 

sprookjes voorgelezen zodat jullie goed konden dromen. Verder hebben we nog wat 

kleine spellekes gespeeld zoals keuzeactiviteit, pattattenkanon schieten en plastiek 

schuiven. 

Aangezien dit voor mij mijn laatste dagen als leider waren, was het mijn 

verantwoordelijkheid om samen met de andere stoppers het gigantische kampvuur in 

elkaar te zetten. Jullie zijn toen met leider Dries naar het meer van Rotselaar gefietst om 

daar wat grietjes te gaan spotten een rustig en zoals jullie goed kunnen een chillsessie gaan 

houden op de gezellige steigerkes. Na goed in het zonneke gelegen te hebben, hadden 

jullie het wat ruiger aangepakt door een goeie worstelroulette te houden. Zo zijn we dan 

ook te weten gekomen dat Robbe overduidelijk de sterkste van de hoop is. Na het eten 

was het dan zover, den bonte avond waar elke groep zijn toneeltje liet zien en als afsluiter 

het kampvuur met de machtigste koning uit volle borst. Nog ne chapeau voor ulle want 

jullie toneelje was zeker een van de beste, jullie hebben heel de KSA goed kunnen laten 

lachen. Die avond was ook een beetje speciaal want toen zijn jullie officieel Jong-

Hernieuwers geworden. Volgend jaar zijn jullie dus de oudste groep en ik kan jullie 

verzekeren dat dat den tijd van jullie leven wordt. 

Zo dat was het voor deze kampvizier. 

Mannen ik zie ulle nog zowiezo hier en daar eens, tot de volgende. ;)  

xxx  Tiësto over and out 
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JONG-HERNIEUWERS 

 

Ahoi Piraatjes, 

Hier ben ik met het overzichtje van jullie spetterende kamp. 

Ik ben zo niet de man van de woorden, om een hele tekst uit te typen. Daarom deze paar 

mooie plaatjes van op kamp om wat herinneringen terug boven te halen. Ik hoop dat Julie 

er van genoten hebben. 

Jullie leider Stafros. 
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VOORSTELLINGEN 

 

Een nieuw KSA jaar brengt veel nieuwe leden en daarom stellen wij ons als leider eens 

even voor per groep!  

 WELPKES 

 

Hallo iedereen,  

Mijn naam is Anton Smet en ik woon in Balen. 
Ik hou ervan om sportief bezig te zijn en 
natuurlijk om elke zondag naar de KSA te gaan! 
Doorheen de week kan je me ook altijd in 
Leuven vinden waar ik Bio-ingenieur nu voor 
het vijfde jaar ga volgen. Dit is mijn vijfde jaar 
als leiding, maar toch heb ik er nog altijd keiveel 
zin in!  

Tot snel Xxx Anton 

 

Gegroet, mijn naam is Alexander, of hoe ze mij 

op de KSA ook al eens noemen ‘Alli’. Zoals 

mijn bijnaam misschien doet vermoeden ben ik 

niet de lokale kebabman, maar wel de leider van 

de welpjes!  

Door de week kan je me terugvinden in 

Diepenbeek op kot waar ik architectuur 

studeer. In het weekend kan je me terugvinden 

op ’t Heike in Balen. (Soms kan je me ook in de 

Balense terugvinden). In mijn vrije tijd speel ik 

graag muziek en zet ik mij vol in voor de KSA! 

Dit wordt mijn vijfde jaar als leider en kijk er 

alvast naar uit om er terug in te vliegen!  

En dit jaar ga ik er net als vorig jaar weer een 

topjaar van maken!  
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Hallo, ik ben Reno, ze noemen mij ook de tank. ik ben 

17 jaar en studeer stw op de rozenberg in mol. Mijn 

hobby,s zijn ksa en fitnessen. Ik kijk er heel hard naar 

uit om leuke rondes te voorzien en plezier te maken 

 

 

 

 

 

Gegroet Welpkes 

Ik ben Pieter en dit wordt mijn 3e jaar als leider op de KSA. Ik ben helemaal klaar om er 

samen met jullie een suuuuper plezant jaar van te maken.  
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 LEEUWKES 

 

Hallo, ik zen den Stanneman. 

Ik zen 16 jaar, word nog 17. 

Ik zen wel die jongste van de hoop, maar ik zen niet te stoppen. 

Ik zen een actief persoon en ik geef me elke ronde 1000%. 

Ik heb buiten de KSA veel hobby’s zoals drum en percussie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jow de mannen, mijn naam is Amarin en ik 

woon in Balen. Ik zit al vanaf de welpkes bij 

de ksa en dit is nu mijn eerste jaar als leider. 

Op zondag zal ik dan ook op de ksa zijn en 

door de week kan je mij vinden op Campus 

Saffraanberg waar ik Vdkms studeer. Ik heb 

alvast veel zin in het nieuwe ksa jaar, jullie 

ook? 
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Hallo iedereen, 

Mijn naam is Arne Staes en dit is mijn vijfde jaar  

als leider van de KSA. 

Samen met de KSA is voetbal mijn grootste passie en door  

de week zit ik in Leuven te studeren voor Burgerlijk Ingenieur. 

Ik heb er dit jaar opnieuw heel veel zin! 

 

 

 

 

 

 

Dag vrienden van de KSA. Ik ben Stef Mijnendonckx en bij deze 

stel ik mij kort even voor. Mijn leven telt 20 zomers. Ik woon op 

hotel mama en papa dat gelegen is te Balen. Indien ik vrije tijd heb 

spendeer ik deze graag samen met mijn vrienden of kan je me 

vinden op het veld van de topploeg SK Van Broekhoven. Bij deze 

start ik vol goesting aan mijn eerste jaar als hoofdleiding, derde jaar 

als leiding en vijftiende jaar als KSA’er. Ik draag dit vreemd pakje 

omdat ik dit jaar de leeuwkes voor mijn hoede zal nemen en zal 

proberen te temmen. Heb je nog vragen over of aan mij stel ze 

gerust op zondag of call me maybe xxxx 

Je kapoen Stef 

  

Arne Staes 
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 JEROMMEKES 

 

 

Hallo jongens ik ban Roan vanbrabant, voor de 

vrienden Guan of guanneman. 

Mijn hobby’s zijn KSA   

Ik ben een chef kok dus kan heel goed koken en ik 

ben sinds dit jaar leider en ik zie er heel hard naar uit 

om rondes te maken en spelen met jullie! 

 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben de Jani 

Niet de Jani van vijf TV 

Mijn hobby’s zijn voetballen, 

skiën,kazou… ,maar de coolste 

hobby is KSA natuurlijk! 

Ik ga er voor zorgen dat jullie een 

super KSA jaar gaan beleven. 

 

Ik ben Ruben philipsen en dit is mijn eerste 

jaar als leiding en ik heb er superveel zin in. 

Mijn hobby’s zijn voetbal en natuurlijk KSA! 

Ik hoop dat we jullie een knots knetter gek 

ksa-jaar en kamp kunnen bezorgen!! 
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 JONG-KNAPEN 

 

 

 

Ik ben maxim en ik ben de grootste leider van de 

jong-knapen. Ik ben 18 jaar en ik zit al 2 jaar op de 

ksa. Ik spendeer mijn tijd meestal met mijn 

vrienden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Thomas Kenny voor de maten Ik 

ben eerste jaar leiding Mijn hobby’s zijn 

voetballen en Pokemon spelen Ik ben van 

beroep Ne bakker Dag en bedankt x 
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Hallo allemaal, 

Mijn naam is Lukas Lambrechts en ik ben 18 jaar oud. 

Door de week ben ik in Leuven te vinden, waar ik de richting industriële wetenschappen 

(industrieel ingenieur) volg.  

 

Naast mijn aller coolste hobby (KSA uiteraard), heb ik nog een mega vette hobby 

namelijk zweefvliegen. 

Dit is mijn eerste KSA-jaar als leider en ik ga er samen met mijn medeleiders volledig in 

vliegen , zodat jullie een spetterend KSA-jaar tegemoet komt. 
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 KNAPEN 

 

 

Hey hey mijn naam is liam en mijn hobby’s zijn spelletjes 

verzinnen, fristi drinken en naar de ksa gaan natuurlijk! 

Volgend jaar begin ik met mijn derde jaar op de hoge 

school van antwerpen dus door de week ben ik aan het 

studeren maar in het weekend sta ik op zondag paraat voor 

jullie bengels. Hebben jullie ook zin om eindelijk terug te 

komen naar de biesakker want ik zeker wel! Are manne dan 

zie ik jullie elke zondag he want wa hebbe jullie anders te 

doen   

 

 

 

 

 

Hey beste liefste lidjes Ik ben leider viktor ook 

wel leider smikinator inator genoemd. Ik kijk 

heel hard uit naar het nieuwe jaar met men toffe 

lidjes Met vriendelijke groeten Viktor Smer xxx  
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 JONG-HERNIEUWERS 

 

 

 

 

Jow de mannen!!  

Mijn naam is Mathias Mols, ma veur de 

vrienden ist Molske! Dit jaar wordt het mijn 

5de jaar als leiding. En dit van de oudste 

groep nog wel. Mijn hobby’s zijn natuurlijk 

de KSA, af en toe voetbal & ’S avond tot in 

de late uurtjes gamen. Ik heb er dit jaar veel 

zin in! Ik hoop jullie ook!? 
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BELANGRIJK 

 
 
Een kamp organiseren is één ding, het uitwerken en zorgen voor een vlot verloop is iets 
anders.  
 
Hiermee willen we langs deze weg nogmaals alle mensen bedanken die het mogelijk 
maken om op kamp te gaan. Want niet enkel de leiding zet zich in voor de KSA. Vele 
andere mensen steunen ons.  
 
Zoals stelling die we gebruiken om het podium op te zetten, een camion om de opligger 
naar de kampplaats te krijgen, …  
 
Zeker niet te vergeten: een onvergetelijk goede kookploeg die ervoor zorgt dat iedereen 
na het kamp weer enkele kilo’s mag bijtellen op de weegschaal.  
 
Aan allen die er mee voor zorgen dat zoiets mogelijk is. Hartelijk dank. Ook jullie maken 
deel uit van hetgeen wij zo graag KSA noemen. 
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MOPPEN 

 
Een man: "Mag ik je even storen?" 
Andere man: "Ja, wat is er?" 
Eerste man: "Niets, ik wilde alleen maar even storen :-) 
 
Drie mannen praten samen over snelheid. Zegt de eerste: "Volgens mij is de bliksem het 
snelste op de wereld. Want je ziet ziet hem al voordat je de donder hoort." "Welnee," zegt 
de tweede, "het licht is sneller. Want als je de schakelaar indrukt brandt het licht direct." 
Zegt de derde: "Volgens mij is de diarree het snelste. Want tijdens een wandeling in het 
bos voelde ik een rommeling in de buik. Ik rende als de bliksem naar huis. Ik deed het 
licht aan in het toilet en moest vaststellen dat ik reeds in mijn broek gescheten had!" 
 
Ik heb 31866 hoofden, 996 nekken, 4453 poten en 8 ogen. Rara, wat ben ik? 
EEN LIEGEBEEST 
 
Waarom zet een dom blondje lege flessen in de frigo?? Voor de gasten die niets willen drinken... 

Jan: "Hoe gaat het op je nieuwe werk?"                                                                                     

Piet: "O, prima. Er werken al 150 man onder me."                                                                     

Jan: "Zo..."                                                                                                                               

Piet: "Ja, ik werk op de tweede verdieping." 

Mijn hond is heel bijzonder: Hij brengt mij iedere ochtend de krant." "Maar dat is toch niet zo 

heel bijzonder?" "Jawel, want ik heb geen abonnement!" 

wat krijg je als je lord omdraait. drol. wat krijg je drol omdraait. vieze handen. 

Jantjes vader hoort zijn zoontje tegen zijn konijn praten: "Hoeveel is vijf plus vijf?'' "Waar ben je 

nu weer mee bezig?" vraagt vader stomverbaasd. Jantje antwoordt: "Meester zegt dat konijnen 

heel snel kunnen vermenigvuldigen, maar dit stomme beest kan niet eensoptellen!" 

Een blondje zit en de auto en slingert nogal. Daarom wordt ze aangehouden door een politie 

agente, die is ook blond. Ze vraagt de bonde in de auto: Heeft u uw rijbewijs bij u? rijbeeijs? Wat 

is dat? Luidt het antwoord. Dat is zon roze dingetje met je foto erop. DE blonde begint driftig in 

haar tasje te graven. Na een tijdje vind ze een roze SPIEGEL, kijkt erin en zegt: Ja, dit is roze met 

mijn foto erop. Ze geeft het aan de agente. De blonde agente kijkt in de spiegel en zegt: ow, ik 

wist niet dat u een Collega was, rijd maar door! 

Jantje en Tommeke gaan naar het ziekenhuis waar hun juf ligt. "Ik zal eerst naar binnengaan". zei 

Jantje. Even later komt hij weer naar buiten met tranen in zijn ogen. "Wat is er, Jantje"? vroeg 

Tommeke. "Het is hopeloos, morgen komt de juf weer les geven"! 
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CARTOONS 
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KLEURPRENT 
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AGENDA 

 

Vriendjesdag: 14 februari 

Christus Koning: 29 november 

Sinterklaas: 6 december 

Schaatsen/zwemmen: 10 januari 

Mosselfeest: 7 maart 

Kamp: 11 juli 2021 tot 21 juli 2021 

Bezoekdag: 16 juli 2021 

Agenda onder voorbehoud: check onze site www.ksabalen.be of facebookpagina voor de 
laatste info. 
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INSCHRIJVINGEN 2020-2021 

 

Het nieuwe KSA jaar is weer van start gegaan. U kunt uw zoon inschrijven bij ons door 
25 euro op onze bankrekeningnummer te storten. Zo is uw zoon voor het hele jaar 
verzekerd voor ongevallen en zal hij een tof en plezant jaar te wachten staan! 
 
Wij willen uw zoon een zo goed mogelijke tijd op de KSA laten beleven. Ook willen we 
dat dit veilig gebeurt. Maar soms is een ongeluk snel gebeurd.  
 
Wanneer thuis een moeilijke financiële situatie speelt, kan u ons altijd contacteren. Wij 
zullen dan gezamenlijk en in volledige discretie naar een oplossing zoeken. Ook 
aanvaarden wij zeker en vast vrijetijdscheques. Want de veiligheid van uw zoon komt nog 
altijd op de eerste plaats! 
 
Liefst zouden we ook jullie informatie “up to date” houden, zo kunnen de leiders op 
bezoek komen en kunnen we u dadelijk bereiken indien nodig. Hierdoor moet u het 
formulier invullen dat terug te vinden is op onze site www.ksabalen.be bij de rubriek 
Inschrijven. 
 
Wat moet u doen? 
 

 Formulier invullen op onze site! 

 25 euro storten op het rekeningnummer: BE30 0882 6450 1211 

 Bij de omschrijving:  - Naam en voornaam van uw kind 
- Zijn geboortedatum 

 
Breng dit liefst zo snel mogelijk in orde. Zo zullen we niet voor verrassingen komen te 

staan. 
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DE MACHTIGSTE KONING 

 

De machtigste koning van storm en van wind 

Is de arend geweldig en groot. 

De vogels zij sidd'ren en beven van angst 

Voor zijn snavel en klauwende poot. 

Als de leeuw verheft zijn gebrul des nachts 

Dan verschrikt hij de dieren er mee. 

Ja, wij zijn de heersers der aarde 

De koningen van de zee. 

 

Refrein: 

Tirallala (7x) 

Hoi, hoi. 

 

Ja wij zijn de heersers der aarde 

De koningen van de zee! 
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CONTACT 

 

Zit je met vragen? Weet je niet wat je moet meenemen naar de KSA? Of heb je iets dat je wilt 

zeggen? 

Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Wij zijn altijd bereikbaar via facebook → KSA Balen 

Of bezoek gewoon onze site www.ksabalen.be . Deze is altijd up to date en hier zal je steeds de 

nodige onformatie vinden. Ook staan hier de contactgegevens van de leiding. 

 


