
  

Hallo lieve leeuwkes, 

Hier zijn we al met de laatste echo van dit jaar. Wat is het jaar voorbijgevlogen!! We gaan er samen 
weer reuzeleuke activiteiten van maken. We hopen jullie elke zondag enthousiast te verwelkomen 
van 13u30 tot 16u30. Op de website vind je steeds een link om je in te schrijven. 

Tot dan!! 

 

Zondag 2 mei 

Iedereen heeft wel al eens gehoord van ‘Wie is het?’. Een SUPERLEUK spelletje!!! Wij gaan het nog 
leuker maken, want we gaan het in levenden lijve spelen. 

 

Zondag 9 mei 

Haal je wandelschoenen maar van onder het stof want we gaan 
Vrasene verkennen.  

 

Zondag 16 mei 

 

 

 

 

 

Zondag 23 mei 

We hebben elkaar al goed leren kennen. We willen ook wel eens weten of jullie goed kunnen 
samenwerken.  Een leuke teambuilding staat deze middag op het programma.  

 

 

Zondag 30 mei 

Wie is het strafste leeuwke?? Al je kwaliteiten zal je moeten gebruiken 
om bovenaan de ladder te eindigen. We spelen namelijk 
laddercompetitie!!!  



Zondag 6 juni 

Helaas is het geen activiteit vandaag. Jullie leiding is hard aan het studeren voor de examens. Maak 
er een gezellig familiedagje van!! 

 

Zondag 13 juni 

Ook deze week is het geen activiteit. We hebben nog steeds 
examens… 

 

 

Zondag 20 juni 

We gaan nog eens goed ravotten!! Plezier verzekerd!! 

 

Zaterdag 26 juni 

Vandaag is het mini-dagje dada! Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar het staat nu al vast 
dat we een fantastische dag tegemoet gaan. Natuurlijk is dit ook afhankelijk van de 
coronamaatregelen op dat moment. 

 

Woensdag 4 tot zondag 8 augustus 

Duid deze dagen maar goed aan in je agenda, want dan gaan we op het coolste, zotste, meest 
onvergetelijke kamp!!!!! Info volgt nog   

 

Knuffels 

Bieke, Dorien & Louise 

 



 

Dag lieve springers! 

We zijn al aangekomen bij de laatste echo van dit jaar. We hebben nog veel 

toffe activiteiten gepland en niet te vergeten, groot kamp komt ook dichterbij! 

Wij hebben er superveel zin in !! 

 

Zondag 2 mei 

Eens in de 4 jaar wordt in de Schotse hooglanden de 'Battle of the Clans' 

gehouden. Op het moment dat de zon en de maan op de juiste hoogte aan de 

horizon staan wordt de strijd aan gegaan. Vandaag gaan wij proberen om deze 

strijd te winnen! 

 

Zondag 9 mei 

 

Zondag 16 mei 

Aan de andere kant van de zee ligt Engeland. Vandaag gaan we eens proeven 

van de cultuur van de mensen die daar wonen! Eet deze ochtend dus zeker nog 

niet te veel! 

Zondag 23 mei 

Naar waar gaan we vandaag? Geen idee! We weten alleen dat we alleen maar 

rechtdoor kunnen. Doe dus zeker stapschoenen aan en kledij die tegen een 

stootje kan. 

 



 

Zondag 30 mei 

Zijn jullie de allerbeste vriendinnen? Vandaag gaan we zien hoeveel jullie 

van elkaar weten! 

 

Zondag 6 juni 

““Ik ben bang voor water ’t is mij veel te diep. Alle vissen bijten en ik zie de 

bodem niet.”” 

 Wij hopen dat jullie niet bang zijn voor water. Vandaag spelen we 

knotsgekke waterspelletjes! 

Zondag 13 juni 

Vandaag geen activiteit. Wij zijn hard aan het studeren voor onze examens. 

Tot volgende week! 

Zondag 20 juni 

Vandaag wordt een race tegen de tijd! Hoeveel opdrachtjes kunnen jullie 

voltooien voordat de tijd om is? 

Zaterdag 26 juni 

Jaja!! DAGJE DADA! Maak jullie maar al klaar voor een dag vol plezier! Het 

hangt wel nog af van de coronamaatregelen of dit kan doorgaan. Wij duimen 

alvast!! 

4 tot 8 augustus 

Het hoogtepunt van het jaar!! GROOT KAMP, wij kijken er al superhard naar 

uit! Hopelijk jullie ook       Meer info volgt nog! 

 

Groetjes van jullie leidingsduo 

Luka & Lisanne 



Pagadders 
 

Zondag 2 mei 
Het Monster van Loch Ness zou leven in een groot, diep meer in 

Schotland of leeft het in Vraaskantje?   
 

Zondag 9 mei 
We gaan vandaag de Big Ben nabouwen. 

 

 
Zondag 16 mei  

 
 

Zondag 23 mei 
We gaan niet rechts, niet links maar rechtdoor! Tip stapschoenen. 

 

 

 
Zondag 30 mei 

Een barbecue is een gebruiksvoorwerp waarmee men vlees en andere 
voedingsproducten kan bereiden door deze te roosteren.  

 

 
 



 
 

Zondag 6 juni 
Vandaag is het geen activiteit, wij hebben examens. 

 

Zondag 13 juni 
Vandaag is het geen activiteit, wij hebben examens. 

 
Zondag 20 juni 

Vandaag is het geen activiteit, wij hebben examens. 
 

Zaterdag 26 juni 
Vandaag is het Dagje Dada. Meer info volgt later. 

 

Informatie groot kamp 
Het groot kamp voor de Pagadders is van 4-8 augustus. Meer info volgt 

later. 
 
 

Groeten jullie leiding 
 



Roodkappen 

 

2 mei 

Om te weten wat we vandaag gaan doen, geven wij jullie al een kleine tip.. 

namelijk de naam van ons KSA-lokaal        

 

9 mei 

Vuile kleren komen vandaag goed van pas. Jullie gaan niet naar huis voor jullie 

vuil zijn, letsgoooooo.  

 

16 mei 

Haal jullie stoerste kant maar naar boven, het zal nodig zijn vandaag!  

 

 

30 mei  

Hoe goed kunnen jullie voortvluchtig blijven? Daar komen we vandaag achter 

met een heel leuk spel!!!  

Fiets meenemen 

 

6 juni  

Helaas geen activiteit vandaag      

 



13 juni  

Geen activiteit vandaag xxx 

 

20 juni 

Ook vandaag geen activiteit. Wij kijken uit naar dagje dada, tot dan!! 

 

26 juni 

DAGJE DADA!! Hopelijk vallen de coronamaatregelen een beetje mee. Meer 

informatie volgt later.  

 

 

4-14 augustus 

KAAAAMP, wij hebben er al veel zin in om 10 leuke dagen met jullie door te 

brengen.  

                            Silke & Karen 



Echo jongknapen  
mei- juni 

Onze laatste maanden van dit jaar zijn in zicht. Wat is het toch snel gegaan! 
Daarom gaan wij de laatste twee maanden nog eens het beste geven van onszelf! 

 
2 mei 

Mastworp - Binnen – Buiten – Woelen - Mastworp. Sjorren is niet met de 

handen, maar met het gevoel. Zo simpel is het. We gaan eens zien we er het 

meeste van bakt. 

 

 

9 mei 

Een ei is het belangrijkste ingrediënt voor een lekkere cake en ook van de ranzige spelen. Kom met 

de meest ranzige kleren naar KSA en we gaan de mama’s allemaal wat extra was bezorgen. 

16 mei 

Een kilt en een dikke pens. Meer hebben ze in Schotland niet nodig om hen een dag te amuseren.  

 

 

 

 

 

23 mei 

Hopelijk staat er geen water in de beken want we gaan er vandaag niet voor uitwijken.  

30 mei 

Jachtseizoen is een Nederlandse internetserie die sinds 17 december 2016 wordt uitgezonden door 

het YouTube-kanaal StukTV.  Wie gaat er zo lang mogelijk voortvluchtig blijven? 

BRENG ZEKER JE FIETS MEE 

6 juni 

Vandaag gaan we eens zien hoe goed jullie elkaar kennen en hoe goed 

jullie iets kunnen inschatten. Benieuwd?? Zeker komen!! 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internetserie
https://nl.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://nl.wikipedia.org/wiki/StukTV


 

13 juni 

Spijtig genoeg vandaag geen activiteit! Wij zijn druk aan het studeren:(! Tot volgende week! 

 

20 juni  

Vandaag gaan we ons eens goed amuseren met enkel water en hopelijk 

mooi weer! Tot dan! 

 

ZATERDAG 26 juni 

Jaja dagje dada, We gaan normaal vandaag Vrasene achter ons laten en 

het ergens anders onveilig maken. Dit hangt af van de huidige 

coronamaatregelen. Meer info op de Facebook pagina. 

4 – 14 augustus 

Lamp, lamp, lamp tis eindelijk kamp. 10 dagen vol energie en gebrul. 

 

Voor kwaliteit kom naar de activiteit 

Anton ~ Angeline 

 

 

 



JIMMERS 
Hey meisjes!!! Zijn jullie klaar voor de 2 laatste, leukste maanden van het KSA –

jaar?? Eindelijk kunnen we beginnen aftellen naar het groot kamp, YESSS!  

Dit jaar gaat het groot kamp van 4 tot 14 augustus door. Wij kunnen al niet meer 

wachten!! Hou deze datum al zeker vrij! 😍🌞 

 

7 mei 

Steek jullie handen maar uit de mouwen want vandaag gaan we kijken wie het creatiefst 

is! 👀 

 

14 mei  

Wie is er klaar voor een sunsetwandeling?!  

 

 

21 mei 

Wij zouden graag willen weten wie van jullie er een echte chef kok is       verdere info 

volgt! 

 

28 mei 

Vandaag is onze laatste activiteit samen, daarom maken we het eeextra gezellig!!! 

 

Juni 

Wij hebben examens deze maand meisjes, wij houden 

jullie op de  hoogte om te laten weten of we al dan niet 

activiteit zullen geven!  

!SAVE THE DATE! 26 Juni + 4-24 Augustus  

26 juni  

Joepie!!! Vandaag is het dagje dada!! Later wordt hier 

meer info over meegedeeld. Alles hangt af van de 

huidige coronamaatregelen. Duimen maar!! 



KNAPEN 
Yow manne tzijn weeral de 2 laatste maanden activiteit. We gaan er alles aan doen 

om ons nog eens volledig te kunnen uitleven.  

Vrijdag 7 mei 

Wist je dat: Een olifant het enige zoogdier op aarde is dat niet kan springen. 

Vrijdag 14 mei 

Wat krijg je als je lord omdraait? 

Drol 
Wat krijg je als je drol omdraait? 

Vieze handen 

Wat is de overeenkomst tussen je billen en de woestijn. 

Kaktussen 

Vrijdag 21 mei 

 

Vrijdag 28 mei 

Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken? 

Vrijdag 4 juni 

  

See you at ksa ?! 

 



Vrijdag 11 juni 

11 juni is de 162ste dag van het jaar (163ste dag in een schrikkeljaar) in de 

gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 203 dagen tot het einde van het jaar. 

Vrijdag 18 juni 

Volgende week woensdag is 

Lennert jarig. Redenen 

genoeg om dit al eens te 

vieren op KSA. 

 

 

 

Zaterdag 26 juni 

Vandaag is het dagje dada mits dit onder de coronameetregelen toegelaten is. We 

zullen jullie tijdig op de hoogte brengen hoe alles al dan niet zal verlopen. 

Woensdag 4 – Zaterdag 14 Augustus 

De vakantie is al over halfweg     , maar gelukkig komt het kamp er nog aan! Bereidt 

jullie allemaal maar al voor op het allerleukste kamp ooit! We gaan ons vuil maken, 

veel spelen, de echte knaap uithangen, niet stilliggen, stappen en misschien af en 

toe eens wassen zou ook fijn zijn! Tot dan, wij heb er al goesting in hopelijk jullie 

ook. 

Groeten de leiding 

 



ECHO SIMMERS 

Vrijdag 7 mei: 

It's Friday then it's Saturday, Sunday (what!) 

It's Friday then it's Saturday, Sunday (what!) 

It's Friday then it's Saturday, Sunday (what!) 

It's Friday then it's Saturday, Sunday (what!) 

I'm just livin' for the weekend 

 

Vrijdag 14 mei:  

Jongedame zeg waar is het fuifje 

Ik ben altijd te porren voor een fuifje 

Je kan me vinden op alle leuke fuifjes 

Ik geniet met volle teugen van die fuifjes 

Silent discoooooo 

Vrijdag 21 mei: 

What you doin'? (What you doin'?) 

Where you at? (Where you at?) 

Oh, you got plans? (You got plans?) 

Don't say that (shut yo' trap) 

See ya girls  

Vrijdag 28 mei: 

Ik RUIK je adem, en zie je gezicht… je bent een droooom die naast me ligt.  

Vrijdag 4 juni:  

Oh, wat zal 'k is aan je laten zien 

De hoeken van de kamer 

Waar jij me laat zweven 

Zal je alles geven 

En lijkt het je in bed misschien 

Toch ietsje aangenamer 

Vannacht nog of morgenvroeg 

Van jou krijg ik nooit genoeg 

Vrijdag 11 juni: 

Kerels der noordzee, vikingsbloed/ oh Heer, de avond is neergekomen,..  

Remixke dabeiiii 

Zaterdag 26 juni: 

Dagje dada!!! Joepieee 

Hangt natuurlijk nog af van de corona, as usual.  



4-14 augustus:  

Ik heb een potje met vet, 

Al op de tafel gezet. 

Ik heb een potje, potje, potje, potje vèèèèt 

Al op de tafel gezet. 

 

Tè rè rè 

 

Dit is het tweede couplet, 

Ik heb een potje met vet, 

Ik heb een potje, potje, potje, potje vèèèèt 

Al op de tafel gezet. 

 

Tè rè rè… 

GROOOOT KAMP x 

 

 

 

Tsjeur, Justine&Gitte xxx 

 



Jonghernieuwers 
 

Vrijdag 7 Mei 

Op 7 mei 1945, twee dagen na de capitulatiebespreking in Wageningen, werd de bevrijding gevierd op 

de Dam in Amsterdam toen rond drie uur 's middags plotseling schoten werden gelost door Duitse militairen vanaf 

het balkon van De Groote Club, op de hoek met de Kalverstraat. Hierbij vielen minstens 32 doden. Mogelijk 

waren het er meer. Het aantal gewonden is eveneens ongewis.  

Vrijdag 14 Mei 

 

 

 

 

Vrijdag 28 Mei 

Vandaag gaan we de crimineel uithangen en we gaan proberen voor ieder van jullie een paar 

vaccins te stelen 

 

Vrijdag 4 Juni 

Om te bewijzen dat niemand de echo nog leest geef ik 5 euro aan de eerste persoon die mij 

dit bericht stuurt: “I am the one and only DABABY letsgoo” 

 

Vrijdag 11 juni 

https://www.youtube.com/watch?v=X0tkj1pAiuk 

echt de moeite om te kijken 

 

Vrijdag 18 juni 

De kans dat ik net tijdens deze zin een hartaanval krijg is klein maar zeker niet 

onbestqsiojqmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Capitulatiebespreking_in_Wageningen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dam_(Amsterdam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Groote_Club
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalverstraat
https://www.youtube.com/watch?v=X0tkj1pAiuk


 

Vrijdag 25 juni 

Vandaag is het HELAAS GEEN KSA want morgen is het (als het meezit met 

corona) de leukste dag vant jaar aka dagje dada dus we gaan weer op stap naar een 

megavet pretpark hopelijk als die dan al open zijn want kheb er superveel zin in en hopelijk 

jullie ook  

Zaterdag 26 juni 

Vandaag is het GELUKKIG WEL KSA want VANDAAG is het (als het meezit met 

corona) de leukste dag vant jaar aka dagje dada dus we gaan weer op stap naar een 

megavet pretpark hopelijk als die dan al open zijn want kheb er superveel zin in en hopelijk 

jullie ook 

 

We gaan op kamp van 4 – 14 Augustus dus houdt zeker jullie agenda’s vrij 

dan dankuwel 

 

 

GREETZ JULLIE CAPABELE LEIDING 

 

 

 



HERNIEUWERS 
Dit zijn alweer de laatste twee maanden voor het ksajaar erop zit. Door het 

coronavirus hebben we minder kunnen doen dan normaal. Maar we gaan er 

toch voor zorgen dat deze laatste maanden even goed worden als je rest van 

het jaar. 

 

7 mei: 

 

 

14 mei:  

Vandaag gaan we een zandkasteen bouwen.  

 

 

 

Me beton.  

 

21 mei:  

Hippopotomonstrosesquippedaliofobie is een fobie (angst) voor lange woorden 

zoals het woord van de fobie zelf. Hippopotomonstrosesquippedaliofobie is 

namelijk één van de langste woorden van de Nederlandse taal (36 letters). 

 



28 mei:  

Komt er derjuust ne gast de Colruyt binnen en vraagt aan de kassierster:"Waar 

vind ik hier ergens Tampons?" "Derde gang links, meneer", antwoordt de 

kassierster. Een kwartiertje later passeert hij aan dezelfde kassa met in zijn 

karretje 5 kg watten en 3 meter koord!! Als de kassierster eindelijk haar lachbui 

kan bedwingen zegt ze: "Ik denk niet dat het dit is wat uw vrouw bedoelt, 

meneer!" En die gast antwoordt zo :"Vorige week stuur ik mijn vrouw achter 

een pakske sigaretten voor mij, en ze komt thuis met tabak en bladjes! Dat ze 

nu hare boel ook maar zelf rolt  

 

4 juni:  

4 juni 2006 – Overbrenging van de reliekschrijn met het stoffelijke overschot 

van de monnik en mysticus Thomas a Kempis (ca. 1380-1471) van de buiten 

gebruik gestelde Michaelkerk naar de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-ten-

Hemelopening in Zwolle.   

 

 

11 juni:  

J. ohn Deere is een Amerikaanse tractor- en landbouwmachinefabrikant. 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Moline, Illinois. Het bedrijf is ooit 

gestart als kleine smederij in Grand Detour. De eerste fabriek werd 

gesticht om een succesvolle uitvinding van John Deere te produceren; 

een stalen zelfreinigende ploeg. John Deere heeft in Europa een fabriek 

voor tractoren in het Duitse Mannheim terwijl de meeste oogstmachines 

uit Zweibrücken komen 

 

 

 

 

 

 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Tractor
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Landbouwwerktuig
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Moline_(Illinois)
https://nl.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Grand_Detour&action=edit&redlink=1
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Mannheim
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zweibr%C3%BCcken


18 juni:  

Dit is al een voorbeeld over hoe het NIET moet op kamp. 

25 juni/26 juni:  

Misschien is het ksa misschien ook niet. Misschien is het dagje dadda misschien 

ook niet. Verdere info volgt nog 

 

 

                Ken                                                                 Kobe     

     


