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Voorwoord 

Beste KSA’ers, beste ouders 

 

Eerst en vooral willen wij jullie een laat gelukkig nieuwjaar wensen en een 

goede gezondheid voor het jaar 2018, veel voorspoed en succes in alles wat 

jullie doen. Ook aan jullie gezin en familie wensen wij het beste toe. Op school 

een goede uitslag (zodat er zoveel mogelijk leden mee gaan op kamp) en voor-

al een fantastisch KSA-jaar!  

We zijn alweer een jaartje verder, maar de KSA-kalender loopt zonder aarzelen 

door. In deze Blabla vind je verslagen van afgelopen activiteiten. De maand ja-

nuari was voor de meeste van onze leiders een zeer zware maand: ze hadden 

namelijk examens. Vandaar dat bij sommige groepen de activiteiten wat stil 

lagen. Maar nu zijn onze leiders weer supergemotiveerd om ertegenaan te 

gaan en hun schade in te halen. De nieuwe kalenders vind je dan ook terug in 

deze Blabla met de activiteiten voor de rest van het semester.  

 

Groetjes,  

De leiding  
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Kalenders 

Opgelet, de data of uren kunnen altijd wijzigen dus hou de sms’en, e-mails of 

kaartjes goed in de gaten! 

 

Activiteiten Sloebers 2de semester 

 

 

 

 

DATUM UUR ACTIVITEIT 

Zondag 3 februari 2019 14u-17u ’t Hopen dat sneeuwt want Aaron is iets 
van zin!!! 

Zondag 17 februari 2019 14u-17u Vriendjesdag 

1 tot 3 maart 2019 Info volgt Minikamp 

Zondag 17 maart 2019 14u-17u Shloebs, zweet en luxeproblemen 

Zondag 24 maart 2019 14u-17u Ronde voorwerpen in een kuip 

7 april 2019 14u-17u Shloebs meet the bompazzz 

Paasvakantie Info volgt Tiekeneiken 

4 en 5 mei 2019 / Steakfestijn 

19 mei 2019 14u-17u STORMDAG 

29 juni 2019 Info volgt Dagje X 

18 tot 28 juli 2019 / KAMP 2019 



6 

Activiteiten pagadders 2de semester 

 

DATUM UUR ACTIVITEIT 

Zaterdag 2 februari 2019 14u – 17u Knutseldag 

Zaterdag 16 februari 2019 14u – 17u Vriendjesdag 

Vrijdag 1 tot zondag 3 maart 2019 Info volgt Minikamp-dagen 

 Zondag 24 maart 2019 14u – 17u Jabedoe-dag 

 Zaterdag 6 april 2019 14u – 17u Sport en spel dag 

Zaterdag 20 april 2019 14u – 17u Kookdag 

 Zaterdag 4 en zondag 5 mei 2019   Eetfestijn-dag 

Zondag 19 mei 2019 14u – 17u Stormdag 

Zaterdag 1 juni 2019 14u – 17u Siebe-dag 

Zaterdag 29 juni 2019 Info volgt Dagje X 

18-28 juli 2019 Info volgt Groot kamp 
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Activiteiten joro’s 2de semester 

 

DATUM UUR ACTIVITEIT 

Zondag 3 februari 14.00u-17.00u Is er wifi in Tahiti? 

Zondag 17 februari 14.00u-18.00u Twee in één, beter dan alleen? 

1 – 3 maart 19.30u-13.00u Minikamp Maxipret 

Zondag 10 maart 14.00u-17.00u Een hamertje en een beiteltje 

Zondag 24 maart 14.00u-17.00u Jabbedabbedoe! 

Zondag 7 april 14.00u-17.00u Ra ra ra, wie benne kik? 

Paasvakantie 19.00u-10.00u Zzzzzzzzzzzz 

4 – 5 mei / Steakfestijn 

Zondag 19 mei 14.00u-17.00u Stormdag 

Zondag 2 juni 14.00u-17.00u SOS Jorben 

Zondag 16 juni 14.00u-17.00u Wulle weg! 

Zondag 29 juni Nog te bepalen Dagje X 

18 – 28 juli / KAMP 2019 
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Activiteiten knim 2de semester 

 

DATUM UUR ACTIVITEIT 

Zondag 3 februari 14u-17u Onze kok en ons kokin 

Zondag 17 februari 14u-17u De slimste knim (vriendjesdag) 

Zondag 3 maart 14u-17u Knutsel je rot 

Zondag 17 maart 14u-17u Bovenop de ladder 

Vrijdag 22 maart - Stormnacht (fuif van de KSA, deze is niet verplicht) 

5-6-7  april Info volgt Knim op weekend 

Zondag 28 april 14u-17u Expeditie knim 

4-5 mei 14u-17u Steakfestijn met zalm 

Zondag 19 mei 14u-17u Stormdag / deathmatch 

Zondag 2 juni 14u-17u Swingen in het KSA-paleis 

Zaterdag 29 juni Info volgt Dagje X 

18-28 juli Info volgt KAMP olé olé 
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Activiteiten sjo 2de semester 

 

DATUM UUR ACTIVITEIT 

27/01 14u-17u Jachtseizoen 

10/02 13u-17u Bike & Strike 

24/02 14u-17u Klussen met Roger 

10/03 14u-17u Snapspel 

22/03 / STORMNACHT 

7/04 Info volgt Joepie préparer 

16/04-19/04 Info volgt Joepie 28! 

4/05-5/05 / Steak en Zalm 

Info volgt 14u-17u Stormdag 

1/06 19u-21u KSA Chillegem 

Info volgt Info volgt Dagtrippers 
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Activiteiten +16 2de semester 

 

DATUM UUR ACTIVITEIT 

Zaterdag 05/01/2019 14u -17u The one where they dress up as three kings 

03/02/2019 – 08/02/2019 19u- 19u The one where they live together all week 

Zaterdag 23/02/2019 
  

14u – 17u 
The one where they can’t look at each oth-

er’s face anymore 

Zaterdag 09/03/2019 14u – 17u The one where they bring a friend 

Vrijdag 22/03/2019   The one with the storm in Ireland 

Zaterdag 06/04/2019 14u – 17u The one where they have to escape 

07/04/2019 – 13/04/2019 Info volgt The one with the animator course (KITS) 

Zaterdag 20/04/2019 14u – 17u The one with the fair 

04/05/2019 – 05/05/2019  The one where they eat steak (Steakfestijn) 

Zondag 19/05/2019 14u – 17u The one with the storm in Hillegem 

01/06/2019 – 02/06/2019 20u – 11u The one where they all go commando 

Zaterdag 15/06/2019 14u – 17u The last one  

Zaterdag 29/06/2019 Info volgt The one with the whole KSA 
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sinterklaasbezoek 

Op zondag 9 december werden de 

pagadders en sloebers in het lokaal 

verwacht om de sint te ontmoeten. 

Elk jaar komt de Sint speciaal voor 

hen naar het lokaal met heel wat lek-

kers! 

Natuurlijk moet de Sint ook nog op 

andere plaatsen zijn dus moesten we 

nog even wachten tot hij daar echt 

was. Tijdens het lange wachten had-

den de leiders gezorgd voor allerlei 

lekkernijen zoals taartjes, cakejes en 

natuurlijk ook iets voor te drinken 

voor de ouders. Daarnaast konden de 

sloebers en pagadders een mooie tekening maken om af te geven aan de Sint.  

Op het moment dat de heilige man aankwam, waren we allemaal enthousiast over wat er gezegd 

zou worden door hem. Samen met zijn twee super enthousiaste pieten deelden ze aan elk KSA lid 

en eventuele broers of zussen een pakje met verschillende snoepjes uit. Natuurlijk pas nadat de sint 

heeft verteld of ze wel flink waren en nadat een paar leden een dansje mochten uitvoeren.  

Niet alleen de leden werden in de bloemetjes gezet maar ook de leiding van de twee groepen. Als 

eerste mocht de leiding van de sloebers (Anke en Aaron) een mooi liedje zingen. Daarna was Erinne 

(de leidster van de pagadders) aan de beurt om zoveel mogelijk koekjes in haar mond te steken. Dat 

ging natuurlijk niet zo makkelijk maar gelukkig werd ze goed aangemoedigd door iedereen. Daarna 

mochten Siebe en Lukas van de pagadders hun danskunsten laten zien en eens een slow-liedje dan-

sen. Door hen zo te zien dansen, kregen de pieten daar ook wel zin in en deden met grote vreugde 

mee. 

Ten slotte en om zeker niet te verge-

ten was Alexander onze hoofdleider 

aan de beurt. De Sint wist dat hij nogal 

graag sportte en mocht daarom eens 

zijn mooie radslag laten zien voor 

hem. Gelukkig is dit maar al te goed 

afgelopen. Hierna moest de Sint jam-

mer genoeg vertrekken omdat hij op 

tijd terug moest zijn om met zijn 

stoomboot naar Spanje terug te keren.  

 

Bedankt om er allemaal bij te zijn! 
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Groep in de kijker : knim 

Op zondag 30 december ging de 

KNIM op pad! Samen met onze 19 

leden gingen we vanuit Zottegem 

met de trein naar Oudenaarde om 

te gaan schaatsen!!  

Een paar hadden moeite op de 

schaatspiste (leidster Laure heeft 

haar best gedaan om niet te val-

len!), maar sommige hadden daar 

totaal geen last van waaronder 

Wouter. 

Om het einde van het schaatsen 

aan te kondigen, kregen ze een op-

dracht. 1 toertje, in een slinger 

door aan elkaar te hangen, rond de 

schaatspiste te schaatsen. Op-

dracht gelukt! En dan nu, een lek-

kere warme chocomelk !! Mmmm 

lekker… 

Jammer maar helaas, de chocomelk was op dus gingen we terug richting Zottegem naar de 

papa’s en de mama’s. En alweer een topactiviteit! 

Op naar nog veel meer leuke activiteiten met onze knimmertjes! 

 

Groetjes, de KNIM! 
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Dag uit het leven van anke 

5u45: Goeiemorgen! Ik ben er vroeg bij vandaag want ik heb straks prak-
tijkexamen rolstoelen, EHBO, loophulpmiddelen en heffen en tillen. Ik 
neem een douche, eet een boke met choco en herhaal nog een keer mijn 
leerstof.  

 

7u10: Daar is mijn taxi, Yana. We rijden samen naar school, we 
zitten in hetzelfde groepje om ons examen af te leggen. Op 
school hebben we tussen de verschillende delen nog een beetje 
tijd om alles een keer door te nemen.   

 

11u45: Het examen zit erop, gelukkig want ik kreeg al honger 
☺. We rijden naar huis en halen snel een broodje voor onder-

weg.  

 

 

 

 

13u30: Yana moet met haar auto naar de autokeuring en ik ga mee 
toerke schuiven! Gelukkig gaat het snel vooruit en is haar auto goed-
gekeurd.  

 

14u30: Ik ga naar huis en begin opnieuw te studeren, deze keer voor 
mijn laatste examen JOEPIEEE!!  

 

 

19u: Van al dat studeren krijg je honger natuurlijk dus ik ga iets 
eten in De Gouden Leeuw. Lekkere brochettes met frietjes.  

 

20u30: Als ik thuiskom herhaal ik nog eens wat ik vandaag ge-
leerd heb.  

22u: Daarna kijk ik nog wat tv en is het tijd om te slapen, mor-
gen weer vroeg opstaan om te studeren. Slaapwel!!  

 

Groetjes, Anke! 
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Verslag leefweek 

Volgend verslag kan aanstootgevende inhoud bevatten met betrekking tot fascisme, na-

zisme, verwijzingen naar Hitler, e.d. Gelieve dit in de ludieke context van de jeugdbewe-

ging te plaatsen vooraleer u wenst verder te lezen.  

“Hoe groter de leugen, hoe groter de kans dat ze geloofd zal worden.” - Adolf Hitler 

Zondagavond 3 februari 2019: De leden van de +16 komen beurtelings aan in het lokaal 

waar zij gedurende een volledige schoolweek zullen samenleven. Iedereen wordt op een 

zeer specifieke manier begroet: Dwen gaat iedereen met een stevige knuffel te lijf. Elk lid 

maakt zijn veldbed op en installeert zich. Er heerst een gemoedelijke sfeer. Niemand is 

zich van enig kwaad bewust. De leiding heeft verse Aldi-pizza’s voorzien als welkomst-

snack. Brice geeft echter de eerste aanleiding tot rumoer: volgens hem zou op de pizza-

verpakking “lasagne” staan. Nadat de leiding én zijn medeleden zijn stelling - waar hij oh 

zo zeker van was - in vraag trekken, wordt hij gedwongen dit te bewijzen. Bijna huilend 

moet hij zijn fout toegeven. De eerste activiteit van leefweek wordt opgestart. Iedereen 

neemt plaats aan tafel waar een historisch moment plaatsvindt: de allereerste +16-staf. 

Er wordt twee uur lang vergaderd: afspraken i.v.m. leefweek worden gemaakt, opdrach-

ten worden gegeven en spellen uitgelegd. Elke dag zullen zij op school een bepaalde op-

dracht moeten volbrengen. Ook doet iedereen mee aan GOTCHA (voor de spelregels ver-

wijs ik naar nl.wikipedia.org), maar het komt erop neer dat iedereen elkaar moet ver-

moorden tot er slechts één winnaar overblijft. Na deze zware materie, beslist iedereen 

om het kalm aan te doen die avond: ze maken er een gezellige spelavond van. Althans, 

dat denken ze. Nadat het lokaal gezellig werd ingekleed en iedereen plaatsgenomen 

heeft in de zetels, wordt een broodzak op tafel gelegd, wat tot veel verdwaasde blikken 

leidt. In deze broodzak zit namelijk datgene waar vriendschappen aan teloor zullen gaan 

en waar haat de harten zal vullen. Het zelf-ineen-geknutselde spel “Secret Hitler” wordt 

onthuld en de spelregels worden uitgelegd: een epische jacht naar Hitler met vetes tus-

sen het fascisme en liberalisme vult de avond. Hoewel vertrouwen vanaf nu niet meer 

bestaat, loopt de avond af in vol enthousiasme. Iedereen gaat voldaan slapen met slechts 

één gedachte in ons hoofd: wie zal morgen sterven? 

Maandag 4 februari 2019:  De ochtend begint reeds vroeg. Er werd de avond voordien 

namelijk besloten om elke dag gezamenlijk te ontbijten omstreeks 7uur. Brice is als eer-

ste vroeg uit de veren aangezien hij al snel naar school moet vertrekken. De eerste 

schoolopdracht wordt tussen de boterhammen met choco prijsgegeven. De leden moe-

ten een zo origineel mogelijke foto nemen met hun favoriete leraar/lerares in het thema 

‘KSA’. Vol goede moed, vertrekt iedereen op zijn beurt naar school. Solène en Dwen ge-

nieten ondertussen van de voordelen van hun keuze om leefweek in hun lesvrije week te 

plannen en rusten dus nog wat verder uit. Solène heeft ten slotte toestemming gegeven 

voor namiddagdutjes. Rond 16u komen de eerste leden alweer ‘thuis’. Bereidwillig als ze 

zijn, maken zij meteen aanstalten om boodschappen te gaan doen voor het avondmaal. 
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Terwijl zij hun plicht vervullen, stroomt de rest van 

de leden toe. De leidsters krijgen heel wat originele 

foto’s te zien. De winnaar van de opdracht was bijna 

Phebe geworden, maar plotsklaps komt Liselore haar 

foto tonen. Solène en Dwen zijn zodanig onder de 

indruk over de leraar in kwestie dat zij verdere infor-

matie zijn beginnen opzoeken. Zij wisten namelijk 

niet dat deze persoon bestond! Na verscheidene pri-

vacy-inbreuken en stalkingsmisdrijven, kwamen zij 

tot een nieuw besluit. Liselore wint!  

Ondertussen zijn de winkeliers thuisgekomen en werd 

flink wat huiswerk gemaakt. Het kookteam houdt zich 

ondertussen bezig met het voedsel van die avond niet te 

verzieken. Na een traditionele ‘bikke bikke bik’ wordt de 

gyros met rijst verslonden.  

Na nog een ‘kalme’ Secret Hitler-

avond, kruipt iedereen voldaan in 

zijn bedje. Opgelucht dat er nog 

geen slachtoffers zijn gevallen. 

Maar voor hoe lang nog? 

Dinsdag 5 februari 2019: Goeiemorgen, vroege vogels! De opdracht van vandaag: verzamel 

zoveel mogelijk blauwe voorwerpen! Wie het meeste en origineelste meebrengt naar huis, 

wint! Na een zware schooldag, komt iedereen aan in het lokaal. Huiswerk wordt gretig ge-

maakt, eten wordt gekookt en het lokaal wordt opgeruimd. Luna blijkt heel vaardig te zijn 

met een bezem! De pot schaft hamburgers met appelmoes en erwtjes en worteltjes. Na 

lekker gesmuld te hebben, wordt de winnaar van de opdracht gekozen: Brice heeft wel zeer 

uitzonderlijke blauwe voorwerpen meegenomen! Ik hoop dat niemand zijn schoenen mist… 

Op naar De Steenoven want daar mogen we ons douchen! Ook drinken we een gezellig fris-

tiken in de cafetaria (serieus). De leiding heeft uiteraard een leuke verrassing in petto voor 

de pluszesstinkies. Als hun fristi leeg is, mogen zij te voet terug naar het lokaal sluipen! Vol-

ledig klaar voor de tocht en na een mooie ‘voor’-foto, vertrekken ze richting lokaal. Geluk-

kig/helaas blijkt het een mopje te zijn van de leiding. Opgelucht/droevig stapte iedereen de 

auto in. Na nog een spelletje Secret Hitler, poetste iedereen zijn tandjes in de hoop dat ie-

dereen vreedzaam zou slapen. Niets was minder waar. 
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 Phebe heeft haar GOTCHA-opdracht fantastisch kunnen vervullen! Liselore moest namelijk 

Phebe haar tanden poetsen. En zo valt het eerste slachtoffer van de leefweek. Iedereen 

gaat slapen. Wie zal de volgende zijn? 

Woensdag 6 februari 2019: Elk ontbijt zit iedereen steeds vermoeider zijn boterhammetje 

binnen te spelen. Het leukste aan de ontbijttafel was de verrassing die werd aangekondigd: 

als opdracht moet iedereen geschminkt naar school. Op deze manier valt meteen ook het 

tweede slachtoffer. Jonas was niet volledig tevreden met zijn dalmatiër met snor en vroeg 

aan Brice om zijn tronie wat te verfraaien. Brice schilderde op het gezicht van Jonas en zo 

werd de GOTCHA-opdracht vervuld. Later kon Jonas ook Luna vermoorden door hem zijn 

kousen te laten aandoen. Aangezien het een half dagje school is, heeft de leiding een su-

peractiviteit gepland om nog wat meer roet in het eten te gooien. LASERSCHOOTEN! Met 

de rolstoel en de trein zetten we aan richting Gent. Brice bestuurde de rolstoel op een zo-

danig authentieke manier dat vreemden hem hulp aanboden bij het afstappen. De teams 

worden makkelijk verdeeld: fascisten versus liberalen (uiteraard). Na een verscheurende 

strijd tussen goed en kwaad, wint uiteindelijk elk team 1 keer. Voldaan keren we terug naar 

de thuisbasis waar lekkere frietjes worden geboeft. Nadien maakt iedereen huiswerk behal-

ve Luna, die haar veegkunsten nog wat bijschaaft. Nog 1 spelletje Secret Hitler? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 7 februari 2019: Steh auf, Bande Schweinen! De opdracht van vandaag: neem een ei 

mee naar school en zorg ervoor dat ze de dag overleven! De pluszesstinkies laten 

zich echter volledig gaan en bezorgen hun eitjes de dag van hun leven!  
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Bij thuiskomst mag iedereen de voetjes lekker onder tafel schuiven want de leiding heeft lekkere 

spaghetti voorzien. Ook brengt de leiding van de andere groepen ons een bezoekje. Als avondactivi-

teit is er een karaoke voorzien! Iedereen zingt (bij sommigen letterlijk) zijn stembanden kapot op de 

lyrics van Africa, I’ll be there for you, Tequila, All star, enzovoort. Toch beslist iedereen om ook de 

laatste avond nog af te sluiten met een spelletje Secret Hitler. Een laatste slaapwel, pluszesstinkies! 

Vrijdag 8 februari 2019: Zoals beloofd, begint de dag met lekkere roereitjes. Omdat sommige leden 

zich niet goed voelen en anderen een pedagogische studiedag hebben, werd beslist om geen op-

dracht meer te geven op school. Daarom werd de dag gevuld met het volledig opruimen van het 

lokaal, terwijl we al leuke herinneringen aan het oprakelen waren van afgelopen week. Aan de GOT-

CHA is door omstandigheden niet echt een einde gekomen. Proficiat aan de moordenaars Phebe en 

Jonas! Tot slot een samenvatting van alles wat we onthouden van leefweek: 

 

- Laure kan niet liegen. 

- Jonas is áltijd Hitler. 

- Luna is in’t geheim een meesterbrein. 

- Lies trilt als ze liegt. 

- Phebe lust graag alles wat een beetje lekker is. 

- Liselore kan goed duiven tekenen. 

- Brice is ne pannenkoek. 

- Gemma kan geen eiers bewaren zonder blutsen. 

- Dwen kan niet goed tellen (kruiskes 6 vakskes, duifkes 5 

vakskes). 

- Solène houdt van alpaca’s (Backy Edouard). 

- Wie heeft daar nu een hele week in’t lokaal gestaan?!  
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Gieren met robken 

De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel en roept Jantje dat 

hij moet eten. Ze zegt: “Ik heb het tafelkleed net gewassen, dus maak het niet 

vies! Als je knoeit houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in.” Vervolgens gaat 

ze de keuken weer in. Als ze terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep uit-

smeren over het laken. Ze is woedend en schreeuwt naar Jantje: “Wat ben je 

aan het doen!?” Jantje zegt: “Ik maak van drie vlekken één vlek, dan ben ik 

minder zakgeld kwijt.” 

 

Twee stukken stront gaan een bank overvallen. Komt er een stuk diarree aan: 

“Wat gaan jullie doen?”. De stront: “Een bank overvallen”. Diarree: “Mag ik 

mee doen?”. Stront: “Nee, daar ben jij te slap voor!”. 

 

Het is wit en het gaat omhoog? 

Een debiel sneeuwvlokje. 

 

Een man stapt de bus in en vraagt aan de buschauffeur: 

“Gaat u naar Hillegem?” 

Nee zegt de buschauffeur, “ik moet gewoon werken” 

 

Wat is de gelijkenis tussen een drol en een sinaasappel? 

Ze komen beiden uit warme streken. 

 

Hoe ver kun je een tunnel inlopen? 

Tot de helft want daarna loop je er weer uit. 

 

Mijnheer de Vries moet voor zijn werk een boottocht maken. Om niet misselijk 

te worden gaat hij naar zijn huisarts om een middeltje te halen. Deze adviseert 

hem om vlak voor vertrek een liter dikke tomatensoep te eten. “Helpt dat dan 

tegen zeeziekte?”, vraagt de Vries verbaasd. “Nee, dat niet, maar het kleurt 

wel erg mooi in het blauwe water”. 
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Gieren met robken 

Een Belg tankt in Holland bij een self-service station. Hij gaat naar binnen om 

te betalen, gaat naar buiten en komt direct daarna in paniek weer binnen. 

“Alez!”, zegt hij, “nu heb ik mijne voiture toe gedaan en de sleutels erop laten 

steken”. “Geen paniek”, zegt de bediende, “dat gebeurt wel vaker. U krijgt van 

mij een schroevendraaier, een doekje en een ijzerdraadje mee. Met de schroe-

vendraaier duwt u het raamrubber opzij, u doet het doekje ertussen om niets 

te beschadigen, en met het ijzerdraadje hengelt u het pinnetje van de deur 

open”. De Belg is helemaal opgelucht en loopt weer naar buiten. Vijf minuten 

later komt een Hollander binnen. “Wat ik nu toch heb meegemaakt”, zegt hij 

verbaasd tegen de bediende. “Nou, wat dan?” vraagt deze. “Staat er buiten 

een Belg met een ijzerdraadje z’n deur open te hengelen!” “En?” vraagt de be-

diende, “Dat maken wij hier regelmatig mee!”. “Ja”, zegt de Hollander, “maar 

toch niet dat de vrouw in de auto zit en roept: “Beetje naar links, beetje naar 

links!” 

 

Er is brand in een huis. De brandweer komt eraan en probeert een oud vrouw-

tje te redden. Een brandweerman gaat de ladder op en zoekt naar de oude 

mevrouw. Uiteindelijk kan hij haar vinden en loopt met de vrouw naar de lad-

der. “Even op uw tanden bijten oma, dit is zo voorbij”, zegt hij. “Oh nee,” ant-

woordt de oude dame, “dan moeten we weer naar boven, want mijn gebit ligt 

nog in de badkamer.” 

 

Ferry’s vader bekijkt het rapport van zijn zoon. Vader: “Ik mis de tien.” Ferry: 

“Welke tien?” Vader: “De tien voor de moed om dit rapport aan mij te laten 

zien!” 

 

Er stond een politieman op een druk kruispunt. Toen kwam er een man aanlo-

pen die vroeg: “Wat is de kortste weg naar het ziekenhuis?” Daarop antwoord-

de de politieman: “Gewoon blijven staan, meneer”. 

 

Twee slangen komen elkaar tegen in het moeras. De ene slang zegt tegen de 

andere: “Ik hoop dat ik niet giftig ben”. Vraagt de andere: “Waarom?” Zegt die 

ene weer: “Omdat ik net in mijn tong heb gebeten!”  
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Cartoon moyersoen 

 

Deze Blabla maken we niet alleen een leuke cartoon van onze leiding, maar 

maken we ook graag wat reclame voor onze KSA fuif die er binnenkort aan 

komt, nl. STORMNACHT 2019! Raad jij om welk thema het gaat? 
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Het knutselhoekje van anke 

Spaarvarken 
Wat heb je nodig?  
• Plastic fles 
• Roze papier  
• 4 dopjes van andere flessen  
• Schaar 
• Lijm  
• Zwarte stift/ wiebeloogjes  

Aan de slag!  
1. Knip de fles in twee en kies hoe groot je spaarpot moet zijn. 
2. Knip een stuk van het bovenste deel. 
3. Plak het onderste deel weer vast met plakband, nu is de fles zo groot als jij gekozen 

had. 
4. Knip een strookje roze papier en plak het op de fles op de plaats waar je een stuk 

van je fles geknipt hebt, je kan eventueel je hele varken beplakken met papier. 
5. Plak de 4 dopjes als pootjes op de fles. 
6. Teken ogen of kleef wiebeloogjes 

op de fles en teken de neus op de 
dop van de fles. 

7. Knip 2 driehoeken voor de oren en 
kleef deze op de fles. 

8. Vouw de oren naar boven. 
9. Maak een gleuf op de rug van je 

spaarvarken zodat je er geld kan 
instoppen.  

10. Vraag nu een centje aan je mama 
of papa. 
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Raad de kampplaats 

Heb jij ook al nachten niet kunnen slapen omdat je zo uitkijkt naar volgend kamp, 

maar niet weet waar het zal plaatsvinden? 

Vanaf nu is dit verleden tijd! In de rubriek ‘raad de kampplaats’ zal per uitgave van 

Blabla een gouden tip gegeven worden zodat jullie zelf op onderzoek uit kunnen 

gaan.  

En zoals enkele Blabla-edities geleden, doen wij dit jaar opnieuw een wedstrijd. Wie 

als eerste de juiste kampplaats kan doormailen naar ksahillegem@hotmail.com, 

maakt kans op een verrassende prijs!  Laat de Sherlock Holmes in jezelf los en doe 

mee!  

 

 

GOUDEN TIP NR. 2: 
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Stormnacht goes to … ireland! 
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sponsors 
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Prikbord 

Noteer volgende data alvast in jullie agenda! 

• Minikamp – 1 tot 3 maart 2019 

• Stormnacht - 22 maart 2019 

• Animatorcursus - 7 april tot 13 april 2019 

• Joepietocht – 16 tot 19 april 2019 

• Steakfestijn – 4 en 5 mei 2019 

• Stormdag - 19 mei 2019 

• Daguitstap met de KSA - 29 juni 2019 

• KAMP – 18 tot 28 juli 2019 


