
Leeuwkes

5 Maart

10-12 Maart
Het is dit weekend
miniweekend, wij hopen
dat jullie er ook bij kunnen
zijn!

19 Maart
Vandaag gaan we 

Dit KSA-jaar is al halfweg, de tijd vliegt echt
vooruit als je je amuseert. Wij hopen jullie

ook deze 2 maanden elke week terug te
zien!!!

26 Maart
Wie is de beste moppentapper? Vandaag
gaan we ons voorbereiden op 1 april.

Het leeuwenrijk heeft geen koning(in)
meer. Wie van jullie wordt de
volgende?



2 April

9 April

Vandaag is het helaas
geen activiteit.

Vandaag is het helaas
geen activiteit, maar we
wensen jullie allemaal een
fijne Pasen

16 April
Vandaag is het helaas nog
geen activiteit, geniet nog
van jullie laatste dagje
vakantie!!

23 April
Omdat het zo lang geen
KSA is geweest gaan we
ons vandaag nog eens
goed uitleven!

30 April
Omdat het al bijna 
zomer is gaan we eens 
wat sporten!

Groetjes
Bram, Louise en Kyrian



5 maart
Een laddercompetitie is een competitie. Alhoewel de

naam ladder suggereert dat er gebruikgemaakt wordt
van een laddervorm waarbij deelnemers individueel

onder elkaar staan, is er ook een piramidevorm mogelijk.
Doel is om zo hoog mogelijk te eindigen op de

ladder/piramide.
 
 

10-12 maart
Miniweekend!!! Dit weekend zeker vrijhouden want het

wordt suuuuuper leuk. Info volgt nog.  
 
 
 

19 maart 
M&M's zijn snoepjes van Amerikaanse oorsprong met een

gekleurde buitenlaag waarop de (kleine) letter "m" is
aangebracht. 

 
 
 

26 maart
Eens zien hoe goed jullie Vrasene kennen, doe zeker jullie

wandelschoenen aan x
 
 

S p r i n g e r s

https://nl.wikipedia.org/wiki/Competitie


 
2  a p r i l  

G e e n  a c t i v i t e i t  l i e v e  s p r i n g e r s ,  g e n i e t  v a n
 j u l l i e  v a k a n t i e  

 
 

9  a p r i l  
V r o l i j k  P a s e n        g e e n  a c t i v i t e i t  v a n d a a g  

 
 

1 6  a p r i l  
V a n d a a g  o o k  g e e n  a c t i v i t e i t ,  v o l g e n d e  w e e k

z i e n  w i j  j u l l i e  h e e l  g r a a g  t e r u g  o p  k s a .  W e
m i s s e n  j u l l i e  a l  x

 
 

2 3  a p r i l  
W i e  v a n  j u l l i e  k a n  h e t  b e s t e  k o k e n ?  

 
3 0  a p r i l  

 
W e  g a a n  h e t  n o g  e e n s  g e z e l l i g  m a k e n .  N e e m

a l l e m a a l  j u l l i e  f a v o r i e t e  g e z e l s c h a p s s p e l  m e e ,
w i j  z o r g e n  v o o r  d e  r e s t .  

 
 
 
 
 

D i k k e  k n u f f e l s  
P i e t e r ,  S t a n  &  K a r e n  

 



PAGADDERS 
 

Hey Pagadders, ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als ons om 

er de volgende 2 maanden een lap op te geven! Hou jullie maar al klaar 

voor de zotste activiteiten! 

 

5 maart : Gotta Catch ‘Em All! Haal jullie 

ballen maar al uit de kast want vandaag 

gaan we pokémons vangen!  

 

10 tot 12 maart : Ons jaarlijkse MINIWEEKEND ! Schrijf deze datum alvast 

in jullie agenda. Dit wordt het meest bangelijke, beestige, buitengewone 

weekend van het hele jaar. Meer info volgt nog… 

 

19 maart : Na het geweldige miniweekend zijn we 

iemand kwijtgespeeld op KSA. Jullie vragen jullie 

natuurlijk af: ‘Wie is het?’ Die vraag gaan we vandaag 

beantwoorden.  

 

26 maart: M&M's zijn snoepjes met een 

gekleurde buitenlaag waarop de (kleine) 

letter "m" is aangebracht. Alle snoeperds 

zijn welkom op deze activiteit! 

 

2 april : Hopelijk heeft iedereen alle grappen van 1 april 

overleeft. Omdat wij het ook zo leuk vinden om grappen 

met elkaar uit te halen, gaan we  vandaag nog eens 

onze grappigste kant laten zien. Wees voorbereid! 

 

 

 



 

9 april : Vandaag is het geen activiteit. Wij zijn 

nog volop chocolade eieren aan het rapen in 

onze tuin. We hopen dat bij jullie de paashaas 

ook langs geweest is en wat achtergelaten heeft! 

 

 

16 april : Wij zijn nog aan het nagenieten van 

alweer een spetterende editie van onze jaarlijkse 

Coconutsparty. Geen activiteit dus. 

 

 

23 april : Het is al even geleden dat we de benen 

gestrekt hebben. Vandaag gaan we nog eens 

wandelen, maar uiteraard geen gewone wandeling. 

We zijn tenslotte KSA :) 

 

 

30 april : Geef acht! Vandaag gaan we voor 1 dag 

in het leger.  

 

 

 

 

Cisse en Lode 



 

 

Roodkappen 
Nu het stilaan lente wordt, gaan we volop genieten van het goede 

weer en veel leuke activiteiten doen in de natuur. Haal jullie 

speelkleren maar alvast boven! 

 5 maart 

Trek jullie stapschoenen aan want vandaag staat er 

een uitdagende wandeling op het programma zonder af 

te wijken van het rechte pad. 

12 maart 

Waar staat het Atomium? Wat zijn de kleuren van de 

Duitse vlag? Zorg maar dat je de antwoorden op deze 

vragen weet want we zetten je hersenen aan het werk. 

Wikipedia vanbuiten leren is toegestaan.     

19 maart 

Wie blinkt er uit in horen, zien, ruiken, proeven, voelen… 

Inderdaad, we gaan vandaag jullie zintuigen op de proef 

stellen. 

26 maart 

Wie is de beste keukenprinses en tovert de lekkerste 

pannenkoeken op tafel? Dit zal de strenge maar 

rechtvaardige jury bepalen… 

 



 

 

                    2 april 

Snik…Snik… geen KSA vandaag, maar niet getreurd want jullie 

hebben twee volle weken vakantie. Geniet ervan! 

                 9 april 

Geen activiteit vandaag, de paashaas neemt het over van 

ons. Zoek de paaseieren en eet jullie buikje maar lekker 

rond. Vrolijk Pasen!  

        16 april 

Jammer genoeg is het opnieuw geen activiteit, maar we 

zien jullie volgende week met veel plezier terug op KSA. 

Geniet nog van jullie laatste dagje vakantie. 

23 april 

Vandaag brengt iedereen iets lekkers mee want we spreiden 

ons picknickkleed uit op een mooie locatie waar we ons goed 

gaan uitleven met verschillende spelletjes. 

 30 april 

De dobbelstenen zullen deze zondag ons parcours bepalen. Vergeet 

jullie stapschoenen niet. We zien wel waar we terecht komen! 

 

 
Luka Lander 

Seba 



Jongknapen  

 

Even wat praktische zaken :  

 Activiteiten gaan door op zondagnamiddag van 14u tot 17u. 
 Vergeet zeker je centjes niet, voor een drankje en chips (1,5euro).  
 Kledij is naar goede gewoonte niet het mooiste uit jullie kleerkast. Wat wel verplicht is, is 

jullie das en hemd.  
 

Elias : 0468416548      Amber : 0483298822 

 

 

 

 

5 maart 

Om jullie kamp te verstevigen, zullen we jullie de kneepjes van het vak eens leren.  

Bereid je maar voor om omgeven te zijn met touw en balken. 

 

 
 

12 maart 

De deelnemers moeten raden welk gezicht de tegenstander verborgen probeert te houden. 
En het raden kan best moeilijk zijn, de truc is om slimme vragen te stellen en op die manier 
de identiteit te achterhalen. 

 

 

19 maart 

Na jullie beter te leren kennen is er 1 ding dat we ondervonden hebben. Jullie lopen over van 
energie. Laten we vandaag eens proberen jullie batterij leeg te maken. 

 

26 maart 

Het verhaal doet de ronde dat toen Vlaanderen zich nog onder water bevond 
kapitein Lekenek zijn schat hier in Vrasene verloor. Kunnen jullie ons helpen deze 
terug te vinden. 

 

 

 

 

 



2 april 

 

 

 

Paasvakantie 

Jammer genoeg geven we geen leiding in de paasvakantie. Voor jullie is het nu tijd om uit te rusten 
en voor ons om alles klaar te maken voor de Coconutsparty. 

 
 

23 april 

Vandaag zullen we vrijgevigheid van een vrasenaar eens op de proef stellen. 
Doe zeker gemakkelijke schoenen aan want stappen zullen we. 

 

30 april 

Teamwork makes the dreamwork. Deze activiteit zullen jullie zelf ontdekken 
wat je allemaal al wel niet kan bereiken door samen te werken. 

 







 

Knapen 

Vrijdag 3 maart 
Nieuwe maand, nog steeds de oude Ken en Toon!! 
Jullie hoeven niet bang te zijn, wij bijten (nog) niet, 
dus kom maar af! 

 

Vrijdag 10 maart 
Dit is een boodschap aan IEDEREEN die altijd 
vraagt wat we gaan doen. Wel, vandaag gaan we 
kakken in onze schoen, en volgende week gaan we 
verder doen. (hou het wel een beetje proper!!) 

 

Vrijdag 17 maart 
Vandaag zijn het de massamoorden, dus bereid 
jullie maar voor. 

 

Vrijdag 24 maart 
De appel valt niet ver van de boom, maar stel dat 
de boom op een berg staat en de appel valt van de 
berg, dan valt de appel technisch gezien wel ver 
van de boom, maar dit kan niet, want het 
spreekwoord luidt: ‘’De appel valt niet ver van de 
boom’’ 
Maar aangezien de appel van de berg valt, kan de 
appel niet dicht bij de boom vallen, en …. 

 

Vrijdag 10 maart 
Volgens de algemene relativiteitstheorie is een 
zwart gat een gebied in de astronomische ruimte 
waaruit niets – geen deeltjes en zelfs geen lucht – 
kan ontsnappen. Dit is het gevolg van een extreme 
vervorming van de ruimtetijd die hier optreedt, 
door de zwaartekracht van een zeer compacte 
enorme massa. 

Dus boys, pas op voor zwarte gaten 



 
Vrijdag 31 maart 
Jaja, hier zijn we weer met de wiskunde. 
Hier zie je een grafiek van alle biertjes die 
Cisse in de afgelopen jaren heeft 
genuttigd.(y-as in 1000-tallen) Als jullie 
precies kunnen raden hoeveel biertjes Cisse 
in 2022 heeft gedronken, krijgen jullie een 
beloning. 

 

 

Di 4 april - ma 17 april 
Tussen deze data is het GEEN ksa, want wij beginnen met de voorbereiding van onze coconuts 

party 

 

Vrijdag 21 april 
Twee soldaten zitten onder een boom, de 
ene roept opeens tegen de ander: ‘’We’re 
under a tak!!’’ 
Da was een goeike he, kom nu maar gewoon 
naar KSA. 

 

 

Vrijdag 28 april 
Jullie zijn niet voor niets de Knapen. Daarom deze 
brief van Koning Filip aan jullie. 

 

Ken Toon 







JONG-HERNIEUWERS 
 

3 MAART 

 
 

10 MAART 
In 1496 keerde Christoffel Columbus op 10 maart terug naar Spanje na 

zijn tweede ontdekkingsreis 
 
17 MAART 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 MAART 

 
 



31 MAART – 16 APRIL 
 
PAASVAKANTIE = COCONUTSPARTY 

- 10 APRIL: tent opzetten, voor iedereen 
- 10-15 APRIL: CCN helpen opzetten, voor 

iedereen die zich geroepen voelt  
 
 
 
 
 
 

21 APRIL 

 
28 APRIL 
De paarse koe danste door de velden van chocolademelk terwijl de 
maan vrolijk meelachte met de bananen die aan het basketballen waren 
in de lucht. – ChatGPT 
 
 
 
 

GREETZ EMILE EN KILIAN 

 



Seinen    
Whaattt het is al maart !! 

Time flies when you’re having fun  

   

  Vrijdag 3 maart  

Vandaag is het jammer genoeg geen activiteit 

dames, ik ben druk aan het studeren voor mijn 

examen van maandag.   

Vrijdag 10 maart  

Vanavond gaan we nog eens een stapje 

in de wijde wereld zetten.  

Vrijdag 17 maart   

Vandaag is het weeral eens tijd voor de Massa 

moorden.  Herinneren jullie zich dat tof spel 

van vorig jaar nog ? awel dat gaan we 

vandaag nog eens over doen.  

Vrijdag 24 maart  

Vanavond gaan we er een gezellige avond 

van maken, verdere info volgt nog        

Vrijdag 31 maart  

Vandaag gaan we onze goede 

voornemens van de eerste activiteit van 

het jaar nog eens boven halen, eens 

zien hoeveel daar nog van over schiet…  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Liefss Silke xxx  

Vrijdag 7 april 

Vandaag is het geen activiteit, ik ben aan het 

genieten van een lekkere pasta in het 

prachtige Italië.  

Geniet nog van jullie vakantie dames!!  

Vrijdag 14 april   

Vandaag geen activiteit  wij zijn druk bezig 

met het opzetten van de beste fuif van het 

jaar !!  

Zaterdag 16 april  

Vandaag is het eindelijk zover !! allen komen met al die 

vrienden !  

Vrijdag 21 april  

Vandaag is het eindelijk weer gewoon 

activiteit, ik ben benieuwd naar alle 

roddel van vorig weekend !!  

Vrijdag 28 april  

Het is tijd om een beetje actief te 

doen vandaag !  die sportoutfit mag 

niet ontbreken vanavond.  



Hernieuwers 

 

3 maart 

 

 

10 maart 

 

 

 

 

 

17 maart 

 

24 maart 

 

 

31 maart 

 

 

 



7 april 

 

10 april 

!!! Nu wel efkes belangrijk !!! 

Jullie worden om 9uur aan de wei van coconuts verwacht om de tent recht te zetten! 

Later deze week zullen jullie nog eens moeten komen helpen maar dat laten we nog weten! 

15 april  

 

 

 

 

21 april 

 

 

 

 

29 april 

 

 

  


