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VOORWOORD

Beste KSA’er,
Het is bijna zomer en dat kan maar één ding betekenen … we gaan weer op kamp !!!
Hier kijken jullie natuurlijk al heel het jaar naar uit net zoals de leiding trouwens
10 dagen plezier maken samen met je beste vrienden dat mag je zeker niet missen!
Vraag je je af, wat er allemaal mee moet op kamp? Wanneer de valiezen binnen moeten
gebracht worden? Wanneer we vertrekken en terug aankomen?... Achtereen deze vizier
vind je alle info hierover terug. Neem het rustig eens door. En indien er nog vragen zijn, mag
je ons gerust via mail, facebook of telefonisch contacteren.
In deze vizier kan je verder ook superleuke terugblikken van al de vorige rondes per groep
terugvinden. Deze zijn met veel liefde en zorg door jullie leiding geschreven. Lees deze zeker
door!!! Er staan ook mooie foto’s tussen.
Veel leesplezier!!
De Redactie XXX
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BONDSLEIDER (S)PREEKT

Liefste KSA’ers
Het KSA-jaar is alweer voorbijgevlogen en dat betekent dat het weer reuze leutig was.
Desondanks dat het een vreemd jaar was, hebben we er toch alles aan gedaan om er het
beste van te maken. En dat is gelukt ook!!
En het beste moet nog komen! Ook dit jaar gaan we op kamp! Wij hebben er alvast weer
reuzeveel zin in. Het kamp zal zijn normale verloop weer kennen dus houdt allemaal maar 16
juli vrij, want dan is het bezoekdag!!! Het kamp zal doorgaan van 12 t.e.m. 21 juli. De nodige
informatie hiervoor kan je op verder in deze Vizier terugvinden.
Hopelijk tot snel!
Pieter en Stef
xxx

Op de zevende dag legde God het werk neer en
kwam KSA Balen in actie

WELPKES

Heey, gegroet leden van de Welpkes.
Hier is jullie Leiding met de laatste vizier van het KSA-jaar voor het SUPER TOFFE kamp van
start kan gaan. Hierbij gaan we nog eens kort overlopen wat we weer allemaal gedaan
hebben van na de Paasreis tot nu.
Na een Supertoffe Paasreis naar Megaspeelstad zijn we de zondag nadien, richting de
Keiheuvel vertrokken om daar de boel nog eens op stelten te gaan zetten. Want ze gingen
daar wa grote verbouwingen uitvoeren, er gingen namelijk een paar oude toestellen
afgebroken worden. En deze wouden we nog een laatste keer bezichtigen, voor ze deze
gingen weghalen. Intussen zijn de oude speeltoestellen al afgebroken en staan de nieuwe
toestellen er al, dus als wij een tip zouden moeten geven ga zeker eens een kijkje nemen.
De week nadien zijn we nog eens op de KSA gebleven en hebben we pleinspelletjes
gespeeld. Zo hebben jullie in twee teams tegen elkaar gehonkbald, gevoetbald, getrefbald,
levend lijk gespeeld en nog veel meer…. Op het einde hebben we toen ook nog het grote
waterverf-tampon spel gespeeld. Hierbij was het de bedoeling dat jullie met een tampon die
in de waterverf had gezeten, de teamleden van het andere team moesten uitschakelen. En
zo proberen de vlag van het andere team naar jullie eigen kamp te krijgen. Het team dat
natuurlijk als eerste de vlag van het andere team te pakken kreeg was natuurlijk gewonnen.
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De volgende ronde was heeeel Balen omgetoverd tot een groot verkleedfeestje, dat kwam
natuurlijk omdat het Carnavalstoet was. Deze ging normaal gezien al doorgaan in februari,
maar omdat er toen nog sprake was van corona hebben ze deze verzet naar 8 Mei. Dus bij
deze gelegenheid hadden jullie jullie beste verkleedkleren boven gehaald om naar de KSA te
komen. Elk van jullie had die dag een lege zak bij om al het snoep in te steken dat de
Carnavalisten zouden gaan gooien. Op het einde van die dag was die zak niet meer leeg,
maar zat deze overvol met snoep! Sommige onder jullie hadden zelfs een 2de zak vol met
snoep mee naar huis. ☺
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De week na de Carnavalstoet was het heel lekker en warm weer dus had de leiding wat
waterspelletjes voorzien. Hierbij hebben jullie met de waterpistooltjes liggen spelen en
hebben jullie zelfs ook plastiek geschoven. Wat ook niet mocht ontbreken waren natuurlijk
waterballonnen, deze hebben jullie zelfs tegen de chiro-meisjes gegooid! Na al de waterpret,
had de leiding nog een verassing voor jullie. Namelijk….. EEN IJSJE!!!
Hierna was het weeraal goei weer, dus hebben we weeral…. Met water liggen spelen, deze
keer hebben jullie het spelletje Pang met waterpistooltjes gespeeld. Ook hebben we Tik TAK
BOEM gespeeld, i.p.v. een bal door te geven hadden we dat nu voorzien met een heel natte
spons. Zo hebben we ook rotte eieren gespeeld met een natte spons i.p.v. een bal wat jullie
allemaal heel leuk vonden!!!
Tot slot is er nog onze laatste ronde die zal doorgaan op 29 mei, en wat gaan wellie dan
doen?? Awel, he… wij gaan me heel de KSA gezellig naar het Zilvermeer. Lekker gaan
ravotten in het water en in de speeltuin gaan spelen! JUUUJJJJ!!
Zo dat was het dan alweer voor dit KSA-jaar, wa is da weer snel voorbij gegaan. De leiding
vond het alvast een heel tof jaar, jullie waarschijnlijk ook!? Dus daarom hopen wij jullie snel
terug te zien op het kamp, dat zal doorgaan van 12 tot 21 Juli!!
Tot Dan!!
Jullie Leiders: Anton, Arne & Molske
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LEEUWKES
Beste Leeuwen (rawr)
Hier spreekt jullie leiding met een terugblik op de vorige rondes.

Een paar weken geleden hebben we jullie op jullie leeuwse kracht getest en hoe kan dit beter dan de
jerommekes op verschillende disciplines uit te dagen! In de regen waren we als echte mannen
zonder vrees de strijd aan gegaan om te laten zien wie de sterksten waren van de twee groepen.
Uiteindelijk is de score op een gelijkstand geëindigd maar wij weten wie de beste was natuurlijk ;).

Een beetje in de modder plurken zijn jullie ook nie vies he boys, wij kunnen ons gene ronde
herinneren met regen waar jullie er niet uitzagen als een hoop varkens. Blijven volhouden, want de
mama of de papa zullen die kleren wel uitwassen!
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Al snel kwam de paasreis er
aan en we gingen met den
helen hoop naar speelstad.
Daar heeft heel de groep zich
super geamuseerd. Het was
zo fijn dat zelfs de leiding in
actie schoot en de
speeltuigen beklom op zoek
om wat leden te komen
ambeteren, dit plan was
jammer genoeg mislukt want
jullie zijn klein en wij zijn
groot en dat is niet eerlijk.

Uiteindelijk kwam de zon
eens piepen tijdens onze
rondes en toen konden de waterspelletjes beginnen!
We dachten meteen aan de schuifplastiek die in onze kast lag stof te pakken! En amai het was fijn die
dag, hier en daar is een waterballon gooien en af en toe is wa zeep in het gezicht. Maar al bij al toch
wel een geslaagde dag met voor sfeer een dikke 10!

De volgende ronde hadden we weer geluk met het weer
dus zijn we een gezellig plonsken gaan wagen om wat af
te koelen.

De volgende keer dat jullie ons zien zal het de moment
zijn dat we op kamp vertrekken, we hopen dat jullie met
veel zullen meekomen want hoe meer leeuwkes hoe
beter!
We zien jullie op kamp, tot dan!
Jullie allerliefste leiding,
Amarin, Liam, Reno en Jani
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JEROMMEKES
Vizier jerommekes
Beste copains
We hebben de afgelopen tijd toch weer wat leuke ronde’s beleeft hè
Weten gellie nog dat we lekker hebben gekloot in Bobbejaanland? En van mill ne echte vent gemaakt
hemme! Ma boys hebben gellie eigenlijk al buikpijn gehad? Want de leiding weet wel da gellie een
goei vol zakske snoep hebben gevangen op de stoet zee.
Zen er sommige mannen ook al in de kajakpolowereld gestapt? De mannen hadden grote oogjes toen
we leider Tom zen toernooi gingen bekijken. Maar ze waren toch enthousiaster toen ze een dode vis
hadden gevonden. De jongens zijn ook wel chaud voor die vissessies maar veel geluk hebben we nog
niet echt gehad buiten die ene keer in het picknickeilandje,toen heeft leider stef nog een fris duikje
moeten doen voor zijn frisbee te retrieve. Al ma chance da het ook Wa beter weer aan het worden is,
we hebben de schuifplastiek nog is bovengehaald en als een plonske kunnen gaan doen. Nu is het
lekker uit kijken naar het kamp en dan sluiten we het KSA-jaar goed af!
Xxx
Jullie liefste leiding
Stof,guan,Kenny
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JONG KNAPEN
Gegroet knapen,
De rondes van dit KSA-jaar zitten er helaas weer op. In
deze vizier blikken we terug op onze Paasreis en de rondes
na de paasvakantie.
Tijdens de paasvakantie zijn we naar Bobbejaanland op
Paasreis geweest om ons daar een hele dag te amuseren in
de ene na de andere zotte attractie. We hadden blijkbaar
de juiste dag uitgekozen, want we hebben weinig moeten
aanschuiven en ook de weergoden waren ons goed gezind.
De eerste ronde na de paasvakantie zijn we de nieuwe
minigolf van de Keiheuvel gaan uittesten. Of zal ik eerder
zeggen “onveilig gaan maken”?
Om af te koelen
hebben we toen ook een ijsje gegeten.
De ronde nadien zijn jullie samen met de jongknapen op appel en ei tocht gegaan. Daar hebben jullie
laten blijken dat jullie er toch veel beter in zijn. Man, wat een prutsers waren die jongknapen…
Om geld in de kas van jullie groep te krijgen, hadden we besloten om zelf snoepzakken te maken en
te verkopen. We hebben ons drie rondes bezig gehouden met het verkopen van die snoepzakken en
hebben ze uiteindelijk allemaal kunnen verkopen, applausje voor jezelf! Het verkopen van de
snoepzakken in Mol was een absolute topper en de kers op de taart van een al mooie verkoop.
Dankzij jullie geweldige inzet hebben jullie nu geld in kas om extra toffe activiteiten mee te doen op
kamp.
Hoewel de rondes
erop zitten voor dit
KSA-jaar, moet het
beste nog komen!
Wij gaan proberen
om jullie het beste
kamp ooit te
bezorgen!
Meegaan is de
boodschap.
Tot op kamp.
xx
Tom en Lukas
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KNAPEN
Hey mannen, nog is een overzichtje van Pasen tot nu. De paasreis zelf hebben we helaas met 1
iemand gedaan, maar dat heeft ons niet tegengehouden om los te gaan in Bobland. De eerste ronde
na de paasvakantie hebben we gezien hoe goed jullie Balen kenden. De ene groep deed wat meer
moeite dan de andere haha. Daarna zijn we op hunten gaan voor voedsel en hebben een appel en ei
toch gedaan. Er was een genie bij die het tactisch aanpakte en de hele tijd een grassprietje pakte. De
volgende ronde zijn we nog eens gaan hunten en deze keer tijdens carnaval. Denk dat leider Stan
meer plezier en kinderachtiger was dan jullie. Dan hebben jullie een zitten afkoelen in het meer waar
we de eerste ronden zijn na toegegaan, omdat het zo warm bleef hebben we de volgende ronden
wat waterspelletje zitten spelen. Maar jullie moeten nog echt leren waterpongen amateurs dan jullie
zijn
. Hopelijk gaan jullie allemaal mee op kamp, want we gaan kamp echt super mega Nice
maken.
Groetjes jullie leiding
Ruben en Stan xoxo
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JONG HERNIEUWERS
Hej gasten!

Hier zijn we weer met een update van wat we de voorbije weken weeral hebben uitgestoken.

In de paasvakantie zijn we onseigen gaan doodfietsen op Trip-Trap. Zo 200 km bergop bergaf fietsen
schept echt een band. Na 3 dagen werden we uiteindelijk beloond met een goei kinderfuif, joepie!
Aja en we zijn ook naar Bobbejaanland geweest, bijna vergeten te vertellen.

De week daarop zijn we gaan geocachen in de Lommelse bossen. Hier hebben we bewezen dat we te
dom zijn om een regenbooggeocach voor kinderen op te lossen, maar het bleef nog steeds heel leuk
en ik heb er alvast een nieuwe hobby bij. De volgende ronde zijn we gaan supporteren voor leider
Tom op zijn kayaktoernooi.
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De week daarop was het avondronde. Na eerst wa abras te maken met den Erik zijn we verkleed naar
het bos getrokken om daar bakske tik te spelen. Dolle pret!

7 dagen later was het niet normaal warm dus zijn we maar gaan zwemmen in de mooie meren van
de kristallijn. Na wat te zitten ijlen met een frisbee zijn we letterlijk weggepest door crackheads,
maar dat hield ons niet tegen om wat vergeten mocktails te gaan boitten in het zonneke.

Vorige week zijn we nog ons laatste WC-papier gaan verkopen, dus onze kas is nu goed gespijst voor
er een legendarisch kamp van te maken. Letsgo

Doei gasten
Gellie bent geweldig
Viktor en Pieter
Kus
Viktor en Pieter
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KAMP

Beste lidjes en ouders
Ook dit jaar hebben we groen licht gekregen om 10 dagen op kamp te vertrekken, en de
leiding heeft er alvast super veel zin in! Wat is het kampthema?! Misschien wel cowboys en
indianen dit jaar :o?! Dit kan je alleen maar te weten komen als je mee gaat + het gaat super
leuk worden dus gewoon meekomen!
Na 2 jaar in bubbels te leven mogen we eindelijk met iedereen terug op kamp en mag er
terug een bezoekdag doorgaan, die op zaterdag 16 juli zal doorgaan.
Dit jaar gaan we op kamp in Tielt-Winge, op de Schapenheuvel!!! Het zal weer geen gewoon
kamp worden aangezien we geen gebouw hebben waar de jongste groepen normaal in
slapen. Je leest het goed, elke groep zal in een tent moeten slapen maar dit leek ons een
leuk avontuur om nog eens mee te maken aangezien dit vorig jaar zo goed verlopen is!
Op de volgende pagina’s vind je alle voorlopige info over het kamp. Hier worden
onderwerpen uitgelegd zoals postkaarten, de valiezen, vertrek en aankomst, inschrijvingen,
medische fiches, etc. Moest je nog vragen hebben, aarzel dan niet om deze aan ons te
stellen. We staan 24/24, 7/7 klaar om jullie te helpen.
Met vriendelijke groeten van de kampleiders,
Arne Staes
Anton Smet
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Kampadres

KSA Balen
(t.a.v. naam van het kind)
Diestsesteenweg 52
3390 Tielt-Winge
Valiezen

De valiezen moeten worden binnengebracht op donderdag 7 juli tussen 18:00
en 20:00 aan ons lokaal, Sint-Andreasstraat 2 te Balen.
Gelieve de valiezen en/of slaapzakken niet aan elkaar te binden, zodat de
leiding het makkelijker heeft om deze in de container te laden. Overal je naam
opschrijven is voldoende.
De valiezen dienen meegenomen te worden naar huis wanneer de leden worden opgehaald
op de kampplaats op 21 juli. Indien mogelijk kunnen de oudste groepen hun fiets meenemen
op een fietsendrager, anders worden ze meegenomen met de camion. Vergeet zeker uw
zoon zijn Kids-ID of identiteitskaart en eventueel medicijnen niet terug te vragen.
Vertrek op kamp

Welpkes:

Gebracht naar de kampplaats op zaterdag 16 juli tussen 18h en 18.30h

Leeuwkes:

Dinsdag 12 juli om 13u00 aan Sint-Andriesplein. Leden eten ’s middags
thuis.
Dinsdag 12 juli om 13u00 aan Sint-Andriesplein. Leden eten ’s middags
thuis.

Jerommekes:
Jong-knapen:

Dinsdag 12 juli. Vertrekuur wordt door de leiding meegedeeld aan de
leden. Gaan met de FIETS.
Knapen:
Dinsdag 12 juli. Vertrekuur wordt door de leiding meegedeeld aan de
leden. Gaan met de FIETS.
Jong-hernieuwers: Vertrekken zaterdag 9 juli in vm. Uur wordt met de leiding afgesproken
Gaan met de FIETS en moeten lunchpakket voor 1 keer meenemen
Wees op tijd, en vergeet je Kids-ID of identiteitskaart niet!!!
Voor vertrek geeft iedereen zijn medicamenten en Kids-ID of identiteitskaart aan de leiding
van zijn groep.
Bij vertrek doet iedereen zijn uniform aan: korte broek, oranje sjaaltje en KSA T-shirt.
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Extra info voor de jong-hernieuwers:
- Zie dat jullie fiets zeker in orde is.
- Jullie fietsen in 2 dagen naar de kampplaats, wees hierop voorbereid. (Slaapzak, matje,
zeemvel, teddybeer, talkpoeder,…)
Bezoekdag

De bezoekdag zal doorgaan op zaterdag 16 juli. Alle mama’s, papa’s, grootouders en andere
enthousiaste mensen zijn meer dan welkom rond 18:00h, het exacte uur zal nog
medegedeeld worden op de facebookpagina van KSA Balen!
Afhalen op de kampplaats

Welpjes:
Leeuwkes:
Jerommekes:
Jong-knapen:
Knapen:
Jong-hernieuwers:

21 juli tussen 10.30-11h
21 juli tussen 10.30-11h
21 juli om 11-11.30h
21 juli om 11-11.30h
21 juli om 13-13.30h
21 juli om 13-13.30h

Indien er broers zijn kunnen ze natuurlijk wel samen opgehaald worden, probeer dit dan wel te doen
tijdens het tijdvak van de jongste broer.

Wat nemen we mee op kamp?

Geld voor op kamp
Welpkes: enkel geld voor postkaarten en postzegels (1 kaart + zegel = +/- €
1,5)
Leeuwkes: idem
Jerommekes: idem
Jongknapen: idem
Knapen: idem + bedrag dat de leiders nog zullen meedelen
Jong-hernieuwers: idem + bedrag dat de leiders nog zullen meedelen
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Voor in de valies
Kledij:
o T-shirts
o Truien
o Korte broeken
o 1 of 2 lange broeken
o Ondergoed
o Sokken
o Zakdoeken
o Schoenen (meerdere paren)
o Pantoffels
o Pet
o …
Wasgerief:
o Tandenborstel
o Tandpasta
o Zeep of douchegel
o Washandjes
o Handdoeken
o ...
Slaapgerief:
o Iedereen moet een veldbed of luchtmatras meenemen! De Welpjes en Leeuwkes
slapen dit jaar ook in een tent dus er zijn geen bedden voorzien op de kampplaats
zelf.
o Slaapzak
o Hoofdkussen
o Knuffelbeer
o Pyjama
Dagtocht:
o Rugzak waar zwemkledij, eten en drinken in kan
o Wandelschoenen of schoenen die goed zitten
o Drinkbus
o Zwembroek of zwemshort
o Badhanddoek
o Regenjas
o Plastieken zakken
o …
Varia:
o
o
o
o

Strips (op eigen risico, dus schrijf er zeker je naam in)
Zaklamp (op eigen risico, maar kan wel handig zijn ‘s nachts om het toilet te vinden)
Muggenmelk
Zonnecrème
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Wat nemen we zeker niet mee op kamp

o
o
o
o
o
o
o
o

Snoep
Zakmes
Alcoholische drank
Rookwaren
GSM
Radio
Game-boy
…
Voor deze middelen is er een nultolerantie van kracht. Dit wil zeggen als de leiding dit
ziet of te weten komt dat je het bij hebt, wordt het onmiddellijk afgenomen! Let op!
De leiding zal terug veel strenger optreden als ze snoep vinden. Neem het dus niet
mee. Er is genoeg lekkers te verkrijgen dankzij de kookouders .
Voor de ouders

o
o
o
o

Geef voldoende reservekledij, sommige kledij kan zeer vuil worden.
Zorg dat in alle kledij van je kind zijn naam staat.
Geef geen waardevolle spullen of dure kledij mee.
Voor de kleinsten:
• Etiketten of enveloppen met adressen op.
• Zeg duidelijk hoeveel en welke valiezen ze mee hebben.
• Zeg duidelijk waar alles in zit.
• Tip: maak kleine zakjes met kledij per dag. Bv.: een zakje voor maandag met
sokken, onderbroek, T-shirt en broek, een zakje voor dinsdag…
• Schrijf een briefje.
Kamp geld

Welpkes: 60€
Alle anderen:

120€

De oudste zoon betaalt altijd 120€, vanaf de tweede zoon die ook tien dagen mee op kamp
gaat wordt dit 85€. Zo is dit ook voor de derde zoon die tien dagen meegaat maar voor hem
is het echter 60€.
Over te schrijven op rekeningnummer: BE65 0688 9936 1896 met vermelding van:
De naam + groep van het kind + kamp 2022.
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De inschrijvingen openen binnenkort en zal je kunnen vinden via onze site
(www.ksabalen.be) en facebookpagina (KSA Balen). Let op inschrijven kan tot en met 24
juni. Hiernaast vind je er ook de medische fiche die je moet afdrukken en ingevuld afgeven
bij het vertrek.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Kampleiders:

Bondsleiders:

Arne Staes
Anton Smet

Pieter Van Meensel
Stef Mijnendonckx

Endstraat 16, Balen
Biesakker 22, Balen

Zandstraat 59, Balen
Biesakker 22, Balen

GSM:
0494 13 57 98
0471 72 02 97

GSM:
0498 12 67 89
0492 78 64 52

Emailadres:
arne.staes@hotmail.com

Emailadres:
pietervanmeensel@gmail.com
stef.mijnendonckx@gmail.com

anton.smet@gmail.com
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Ook na hun carrière bij de KSA kunnen sommige oud-leiders niet stilzitten. Enkele jaren geleden werd
de actief-oud-leiding (AOL) nieuw leven ingeblazen. Zij beheren het materiaal van de KSA en staan in
voor de verhuur ervan. Zo worden onze tenten en materialen onder andere verhuurd aan
verenigingen voor kampen of andere activiteiten, maar iedereen kan bij ons materiaal huren. Zo kan
je bijvoorbeeld ook een pagoda- of plooitent huren voor een tuinfeest.
Neem zeker eens een kijkje op de verhuurpagina op onze website
(https://www.ksabalen.com/verhuur). Hier kan je het aanbod terugvinden en kan je eventueel
een aanvraag indienen. Door tenten of ander materiaal te huren bij de KSA kan je rekenen op topmateriaal en een top-service en steun je bovendien de KSA! De inkomsten worden namelijk integraal
gebruikt om nieuw materiaal voor de KSA aan te schaffen zodat we weer een tijdje verder kunnen!
Hopelijk tot binnenkort!
Groetjes,
AOL KSA Balen
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MOPPEN

Meester zegt: “Wie als eerste antwoord geeft op mijn vraag, mag naar huis gaan.”
Jantje gooit een steen door het raam en de meester vraagt: “Wie heeft dat gedaan?”
“Ik meester”, zegt Jantje, “mag ik nu gaan?”
Een aap geeft een cadeau aan een ijsbeer. De ijsbeer maakt het cadeautje open en er
springt een kikker uit.
Vraagt die aap: ben je geschrokken?
De ijsbeer zegt: ja, hoe weet je dat?
De aap antwoordt: je ziet een beetje wit!
Bij een blonde studente wordt ingebroken.
"Stil!" dreigt de inbreker, "ik zoek geld!"
"Wacht even," antwoord het blonde studentje, "dan zoek ik mee!"
De nieuwe werknemer stond wat hulpeloos bij de papierversnipperaar. "Kan ik u helpen?",
vraagt een secretaresse. "Ja", zegt hij, "hoe werkt dat ding?".
"Heel simpel," zegt ze, en ze pakt het dikke dossier en stopt het in de versnipperaar.
"Bedankt, maar waar komen de kopieën er nu uit?"
Een man besluit na 30 jaar dan toch maar weer eens te gaan biechten. Hij doet het gordijn
opzij, gaat naar binnen en ziet tot zijn verbazing een goed gevulde minibar, een fles roze
bubbels in een ijsemmer, een schaal gebrande amandelen, een schaaltje met Mon Cherie
bonbons en foto’s van lekkere topless meiden aan de muren.
Dan hoort hij dat de priester binnenkomt en zegt: Eerwaarde, vergeef mij, het is al heel
lang geleden dat ik voor het laatst in de kerk ben geweest, maar ik moet zeggen: er is een
boel veranderd!
Waarop de priester antwoord: Eruit idioot, je zit aan mijn kant.
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CARTOONS
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AGENDA

KAMP

12 tot 21 juli 2021

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, je kan je inschrijven op de mailinglijst
via de site of bezoek gewoon de site www.ksabalen.com.
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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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