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Voorwoord
Gegroet KSA’ers, vrienden en familie, De zon is duidelijk
in het land en iedereen staat weer te popelen om buiten
in het zonnetje te spelen en met de vriendjes af te
spreken. Voor de mama’s en papa’s een drukkere
periode die gelukkig nog op de vaste KSA-zondag mag
rekenen om even tot rust te komen.
Aangezien het vanaf nu ook warmer begint te worden,
zullen de zomerse activiteiten weer bovengehaald
worden. Waterspelen, rechtendoortocht, het paasspel!
Te veel om op te noemen. De leiders hopen in ieder
geval op massale opkomsten. Heb je nog klasgenootjes,
neefjes of buurjongens die zich op zondag eens goed
willen amuseren? Breng ze dan gerust mee en laat ze
proeven van het dolle en stoere KSA-leven.
Als je dacht dat het niet beter kon, moet ik je toch het
tegendeel bewijzen. Vanaf april duurt de KSA een half
uurtje langer en stoppen we dus om 17u. Tevens is de
leiding al druk bezig met het regelen van de kampplaats
en alles wat er aan te pas komt.
Ten slotte willen we jullie veel leesplezier wensen en
hopen we jullie volgende zondag een knalactiviteit te
mogen geven.
Tot dan!
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Artikel der Leeuwkens
Gegroet Leeuwkes

Goed nieuws! Pasen komt eraan en daarmee ook de
lente! En dit betekent natuurlijk nog meer ultraleuke
spelletjes op de KSA. Jullie leiders hebben voor de
komende maanden al heel veel leuke activiteiten
voorbereid. Om jullie al wat in de paassfeer te brengen is
hier een waargebeurd paasverhaaltje.

Het was Pasen en de leeuwkesleiding was gaan
wandelen in het levendige dorpje Oudenaarde. Maar ze
hadden een probleem: ze hadden grote honger en
vonden nergens iets om te eten. Hun monden vielen
echter open toen ze voorbij een tuin liepen waar de
paashaas was langs geweest. Een tuin vol met
chocolade! Leider Matthias stelde voor dat ze 1 eitje
zouden meenemen en die dan te verdelen. De andere
leiders twijfelde even omdat het niet juist was om een
eitje te nemen van iemand anders. Maar hun arme
maagjes konden het niet langer uithouden dus gingen
ze uiteindelijk toch akkoord.
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Toen zagen ze dat ze een nog groter probleem hadden.
In de tuin stond er namelijk een boze security! De leiders
hadden een plan: Miel zou de security afleiden met
complimentjes en terwijl zou leider Stijn snel een eitje
gaan halen. Dit plan werkte en de leiders gingen er snel
vandoor.

Nadat ze hadden gesmuld van het heerlijke eitje, gingen
ze verder op hun wandeling. Even later zagen ze in de
verte iets op en neer springen. Het bleek de paashaas te
zijn! De paashaas kwam naar hen toe en gaf hen ieder
een ei. De leiders waren hier heel blij mee.

Ze voelden zich wel nog een beetje schuldig dat ze een
ei hadden gestolen uit iemand anders zijn tuin… Daarom
besloten ze om de eitjes die ze van de paashaas hadden
gekregen in de tuin te gaan leggen vanwaar ze een ei
hadden gestolen. De tuinsecurity was hier blij mee en
vergaf hen. Ze hebben die dag samen met de security
Pasen gevierd.

Eind goed, al goed…
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Leeuwkes, tot binnenkort en alvast een Vrolijke Pasen!

Jullie leiders Daan, Stijn, Hendrik, Tjorven, Mathias, Miel
en Staf.
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Kan jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
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Artikel der Pagadders
Beste Pagadders,
Het jaar vliegt voorbij. Het is bijna kamp. Wij kijken er al
naar uit. We hopen jullie ook. Dat betekent natuurlijk
niet dat we tot dan gaan stilzitten. We hebben nog vele
spannende activiteiten voor julllie in petto. Denk maar
aan kampdag, bosstratego, waterspelletjes en
dergelijke. Misschien gaan we zelfs eens zwemmen bij
leider Antoon thuis.
Door dit allemaal te schrijven krijg ik heimwee naar mijn
eigen pagadderjaren. Ik weet nog dat we toen veel in de
beek speelden en altijd vuil maar voldaan naar huis
gingen. Mijn favoriete activiteit toen was kampen
bouwen. We leerden sjorren van de leiding en bouwden
dan onder het best een kamp. Ik herinner mij ook dat we
toen nog het “oude jeugdheem” hadden. Het
jeugdheem en de gebouwen errond zagen er toen heel
anders uit. Waar nu de fietsenstalling staat stonden toen
ook lokaulen. Dat is ondertussen al bijna 10 jaar geleden
verbouwd. Wisten jullie dat we toen zelfs cola en chips
kregen in plaats van koek en sap. Gelukkig is het nu
gezonder. Men zegt vaak dat vroeger alles beter was
maar ik denk dat jullie jullie nu minstens even goed
Paasboekje 2022

17

amuseren als wij toen. De tijd vliegt voorbij jongens dus
geniet er maar van.

We hebben nog een woordzoeker gemaakt met
woorden waarvan menig pagadderhart sneller gaat
slaan.
Veel plezier ermee en tot zondag
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Artikel der Jongknapen
Beste jongknapen,
Er zijn 356 dagen in een jaar, maar slechts 1 daarvan is
Pasen. Een heugelijke dag waar we de verrijzenis van
onze heer jezus vieren met de traditionele misviering en
een zoektocht naar chocolade eitjes die verstopt worden
door een magische haas. Hoe de haas in het verhaal
gekomen is kan nogal vreemd lijken en jullie
nieuwsgierige leiding wou dit tot op de bodem
uitzoeken.
De vroegste tekens van de haas zijn eieren zijn in
Duitsland en dus vertrokken we na een pit stop bij de
mac-drive naar daar. Na een grondige speurtocht in
München, waar de haas voor het eerst eieren verstopte
kwamen we er achter dat hij door de eeuwen heen zijn
eitjes steeds op meer plaatsen is gaan verstoppen in de
tuinen van brave kinderen. Maar je moet geen Halleluja
zingen voor het Pasen is. Hoe komt hij dan aan al die
eitjes vraag je je dan af? Wel wij ook beste jongknapen.
Zo zette de zoektocht zich verder. Hoewel alles beter
was vroeger, hadden ze toen nog geen Amazon ,
Bol.com of Aliexpress om pakjes te leveren. Maar wat
men toen wel in overvloed had was kerken. Elke heuvel,
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vijver, weide en bos had er een. De meeste hebben zelfs
torens, en wat hangt er boven in de toren van een
kerk…. JUIST!!!! KLOKKEN. De paasklokken die vleugels
kregen en overal te wereld eitjes aan de paashaas
kwamen bezorgen zodat ze in de tuinen van brave
kindjes konden verstopt worden.
Eindelijk! Het mysterie was gekraakt! De paashaas hielp
samen met de klokken de vreugde voor de herrijzenis
van de heer vieren. Wat een wondermooi dier dacht
jullie leiding. Met onze nieuwsgierigheid gestild restte
ons enkel nog het uitkijken naar de heerlijke chocola na
de ochtendmis op Pasen. We hopen jullie daar natuurlijk
te zien en wensen jullie een heerlijk paasfeest, Ewout,
Roel, Joren, Axel, Torre, Jonah.
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Artikel der Knapen
Best Knapen,

Het KSA jaar is toch weeral ver gevorderd, Het is
namelijk al tijd voor het paasboekje ! Nochtans is dit
geen reden om te treuren want dit betekent alleen maar
dat het welbekende KSA kamp steeds dichterbij komt.
Nog niet eens 4 maanden en het is weer zover.

Voor sommigen onder jullie is dit het eerste kamp als
knaap, en dus ook het eerste kamp waar jullie op
tweedaagse zullen vertrekken. Dit zal niet makkelijk
worden want er zal dan veel afstand moeten afgelegd
worden op korte tijd. We zullen dus in de komende
periode een paar activiteiten organiseren om jullie klaar
te stomen voor dit moment. Gelukkig zit leider Ivens,
zoals jullie wel weten, in het belgisch leger. Hij heeft dus
veel ervaring in het afleggen van lange afstanden met
zware rugzakken. Dit lijkt misschien eenvoudig omdat
wandelen een puur fysieke kwestie is. Maar leider Ivens
weet veel trucjes dat het wandelen aangenamer kan
maken. Hij zal jullie deze aanleren op een van de
komende zondagen zodat jullie op kamp echte meesters
van het “kappen” kunnen worden.
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Dit is natuurlijk niet het enige dat er de komende weken
op de planning staat de komende weken. Met de komst
van het mooie weer en de versoepeling van de corona
maatregelen heeft de leiding weer een heleboel nieuwe
opties wat het organiseren van activiteiten betreft. We
zullen die dan ook ten volste benutten om jullie
zondagen zo aangenaam mogelijk te maken.

Gelukkig Pasen en tot volgende zondag,

De Knapen Leiding
Ivens, Liam, Barry, Milan, Jonas
Geniet nog van het kruiswoordraadsel! (De eerste met
alle antwoorden krijgt een leuke prijs)
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Artikel der Jonghernieuwers
Jeee jonghernieuwers,

Na de zware vastenperiode is het eindelijk tijd voor de
hoogdag van het seizoen. Het fuifseizoen opent met onze
eigen ‘Turbo Diesel’ op 16 april. Een wijs man zei ooit: “De
Turbofuif is de beste fuif van Opwijk.” Deze fuif kon ruim 2
jaar niet doorgaan, dus nu is er nood aan een goede gids
doorheen deze periode.

We hebben dagenlang gezocht naar iemand die jullie de
kneepjes van het vak kan bijbrengen maar de oplossing lag
voor de hand, wie anders dan onze eigenste pakket kan ons
meer bijbrengen over deze diepgaande en delicate materie.

In zijn jonge jaren heeft Pakket voldoende ervaringen kunnen
opdoen en zo kon hij zijn tactiek perfectioneren. Het is onze
plicht om zijn grote geheim met jullie te delen zodanig dat
deze kennis nooit verloren zou kunnen gaan.

Pakket heeft zich laten inspireren door zijn grote voorbeeld
B.B. in het ontwikkelen van ‘de regel van drie van Pakket’.
Samen hebben ze de formule gevonden om elke dame te
verleiden. Nu vragen jullie je zich waarschijnlijk af wat deze
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aanpak inhoudt. De formule is op eerste zicht heel simpel.
Aanpakken, inpakken en uitpakken.

1. Aanpakken

Vooraleerst is het belangrijk om contact te leggen met de
deerne waarop je je oog hebt laten vallen. Hiervoor kunnen
verschillende methodes gebruikt worden. De meest
effectieve openingszin luidt als volgt: “hebde gij vúúr vóór
mij?”

2. Inpakken

Voilà, het eerste contact is gelegd. Let op! Deze stap is niet
eenvoudig. Begin met het aanbieden van een koel drankje, bij
voorkeur een heerlijke gerstenthee. Wanneer ze ingaat op dit
aanbod probeer je in te spelen op haar interesses. Dit zorgt
ervoor dat haar aandacht niet meer van je weg te slaan is. Pas
op voor kapers op de kust. Deze zullen ook avances maken
maar laat je hierdoor niet van de wijsbrengen. Focus je op
deze regels en er kan niets fout lopen.

3. Uitpakken
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Nu is het tijd om je innerlijke casanova los te laten. Dit is het
moment, het is alles of niks! Vat nu de koe bij de hoorns en
ga ervoor! Ziezo, normaliter heeft deze methode goed
uitgepakt. Hopelijk gaat het goed en heeft de regel van drie
van Pakket zijn gewenst resultaat opgeleverd.

Laat onze zeker en vast weten of deze aanpak bij jullie
gewerkt heeft. Wij horen graag jullie suggesties om deze
formule aan te passen naar deze tijd.

Groetjes,
De leiders.

Paasboekje 2022

17

Paasboekje 2022

17

Artikel der Hernieuwers
Dag lieve Hernieuwertjes
Fijn dat jullie weer bij de eerste lentezon dit paasverhaal
willen lezen. Geniet er van!
Er waren 3 snelle konijntjes, Fles, Fons en Snil in het
grote Klokkenbos van het Paasrijk. Zij kregen de
opdracht om 15 kleine haasjes op te voeden. Na lang
vergaderen besloten de 3 konijntjes om met de 15 kleine
haasjes op paaskamp te gaan. Een lange weg naar het
kamp werd afgelegd waarbij, na kleine opdrachten,
sommige hazen het al zeer moeilijk kregen om zich als
echte paashazen te gedragen. Konijn Fons nam
iedereen samen en sprak toe: “JAMA MANNEN, moeten
we da allemaal zomaar normaal vinden wat hier
gebeurt??”. De haasjes vermanden zich, aten wat
paaseieren en maakten zich klaar voor de eerste grote
opdracht. Deze bestond uit iets wat essentieel is in de
opvoeding van de haasjes: het is niet omdat je enkel
paaseieren moet verstoppen dat er niet mag worden
geproefd. Ieders geld werd geteld en de rijke hazen
konden genieten van heerlijke Neuhaus chocolade
terwijl de arme hazen het moesten doen met de
goedkope chocolade van de Colruyt. De ene beviel dit al
beter dan de andere. Hierna kregen de konijntjes rust, al
Paasboekje 2022

17

werd deze siësta door de vele hazen gebruikt om de
hazenbenen te vervangen in dansbenen.
De volgende ochtend werden alle hazen 1 voor 1
wakker. Na een stevig ontbijt, met al dan niet al een
paaseitje, stonden ze klaar voor een dag vol met
opdrachten. Ze kregen een opleiding zodat ze alle
kinderen een fijn Pasen konden bezorgen. Natuurlijk
mochten er geenpaaseieren ontbreken. Sommigen
waren gulzig en aten hun paaseieren snel op terwijl
anderen er rustig mee omgingen. Ondertussen mochten
de 3 konijntjes genieten van de beste paaseieren die de
Grote Paashaas te bieden hadden. Met rust genoten ze
er van, de kwaliteit werd gesmaakt. Na het verorberen
van de zovele paaseieren maakten ze zich klaar om hun
diploma in handen te krijgen. Iedereen genoot van de
ceremonie en men was trots op elkaar. ’s Avonds was er
een groot feest met allerlei paaseieren en werd er door
sommige hazen zelfs een heerlijk stoofpotje bereid.
Kortom, het recept voor een heerlijke avond. Ze konden
genieten van de vele paaseieren, want dat eten de kleine
hazen graag. Er werd zelfs om gevochten en 1 haas had
bijna zijn pijp aan maarten gegeven. Gelukkig geraakte
hij uit zijn hoest. De hazen dansten nog de hele nacht.
Eind goed al goed en de kleine haasjes konden tevreden
terug naar huis keren.
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FIJN PASEN aan iedereen, de volgende generatie
paashazen is verzekerd!
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Contact en info
Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt binnen KSA
Opwijk via onze website www.ksaopwijk.be, onze
Facebookpagina www.facebook.com/ksaopwijk of via jouw
mailbox waar je mails van ons toegestuurd krijgt.
Contacteer ons via het e-mailadres info@ksaopwijk.be, via
de berichtenfunctie van onze Facebookpagina of rechtstreeks
een leider.
Secretaris:
Roel Gillis 0499/75.38.54

Paasboekje 2022

