
LEEUWKES 

Hallo leeuwkes 

Hier zijn we weer! De eerste 2 maanden van dit KSA-jaar zijn voorbij gevlogen, de tijd gaat 

snel als je je amuseert 😊! Ook voor de komende zondagen hebben wij toffe activiteiten voor 

jullie klaarstaan. Wij hebben er keiveel zin in, jullie ook? 

 

Zondag 7 november 

Vonden jullie het herfstweekend ook zo leuk? Vandaag mogen jullie nog even een beetje 

bekomen en jullie valiesje uitpakken.  

Zaterdag 13 november  

Op 13 november organiseren wij onze jaarlijkse zeevruchtenslag. Vandaag bellen wij aan bij 

iedereen in Vrasene om onze superlekkere chocolade te verkopen. De leeuwkes doen spijtig 

genoeg nog niet mee aan deze activiteit. We zien jullie volgende week terug! 

Zondag 21 november 

Nu het jaar al even bezig is, wordt het stilaan tijd om een eigen stekje te maken op ons KSA-

terrein… Komen jullie mee bouwen aan het grootste, tofste, mooiste, leukste, gezelligste 

leeuwkeskamp? 

 

Zondag 28 november 

 

 

 



Zondag 5 december 

Zijn jullie braaf geweest? 

 

 

Zondag 12 december 

Ahoy leeuwkes! 

Springen jullie mee op ons fantastisch leuk piratenschip? Jullie kapiteinen 

verwachten jullie om vandaag samen met hen koers te zetten richting een zot 

avontuur! Zijn jullie er klaar voor? 

 

Zondag 19 december 

Deze nacht is er een dief gepasseerd langs een boerderijtje in 

Vrasene. Het boerderijtje had veel kippen, koetjes en varkentjes. Wie de dief is 

weten we niet, maar de tijd dringt! De diertjes moeten zo snel mogelijk terug 

gevonden worden. Helpen jullie ons hierbij? 

 

Zondag 26 december 

Vandaag is het geen activiteit. Wij wensen jullie en jullie familie, vrienden… gezellige 

feestdagen en een spetterende start van het nieuwe jaar. Tot in 2022! 

 

 

Lieve groetjes 

Lisanne & Emile 

 
 

 



SPRINGERS 
 

7 november 2021 

Aangezien we net van (een 
SUPERTOF)herfstweekend komen, is 
het vandaag helaas geen activiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

13  november 2021 

Vandaag is het zeevruchtenslag. Wij 

verachten jullie om 9 op ksa      

14 november 2021 

Koeken, koeken, koeken, vandaag 
bakken we superlekkere…………… 

Een goede koek proeft altijd wat hij 
gemaakt heeft, dus we zullen de 
pannenkoeken ook moeten opeten. 

 

 

28 november 2021 

In 2020 behaalden de Belgen maar 

liefst 3 medailles op de Olympische 

Spelen. Eens benieuwd of de 

springers uit Vraaskantje het beter 

gaan doen! 

           

21 november 2021 

Wisten jullie dat het hart van een 

blauwe vinvis zo groot is, dat een 

klein kind door zijn aderen zou 

kunnen zwemmen. We zullen jullie 

kennis eens testen met een quizzzz. 

 

 

 

 



5 december 2021 

Oh wie klopt daar kinderen? 

Vandaag hebben we hoog bezoek. 

We krijgen namelijk de Sint en zijn 

pieten over de vloer.  

 

                     

  

12 december 2021 

Meedoen is belangrijker dan 

winnen, maar we zullen vandaag te 

weten komen wie er de beste is in 

winnen. 

 

19 december 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25december 2021 –  

9 januari 2022 

Geniet van jullie welverdiende 
kerstvakantie en tot volgend jaar!!!! 

 

                                Yani            &           Silke 



Pagadders 
Hey lieve pagadders! Het is weeral bijna het eind van 2021, wat gaat 

het snel! Maar niet getreurd, want het KSA-jaar is nog maar net 
begonnen. Jullie zijn terug iedere zondag welkom van 14u tot 17u! 

Zondag 7 november  
Vandaag is het spijtig genoeg geen activiteit, want iedereen is nog heel moe van 
dat geweldige herfstweekend! Zorg maar dat jullie goed uitgerust zijn om 
morgen naar school te vertrekken na deze zware vakantie. 

 

Zaterdag 13 november 
 Zeevruchtenslag!! Doe allemaal maar heel veel warme 
kledij aan, want vandaag gaan we onze verkoopskills 

eens laten zien. We zien jullie allemaal om 9u op KSA!! 
 

Zondag 14 november 
Omdat jullie gisteren zo goed hebben geholpen mogen jullie zich vandaag  
verwarmen aan de openhaard met een lekker warme chocomelk! Geniet ervan 
en tot volgende week! 

2ondag 21 november 
Teambuilding is een verzamelnaam voor een reeks 

groepsactiviteiten, waarbij  samenwerking centraal staat. Doel 
van deze activiteiten is om onderlinge samenwerking, sociale 

binding, vertrouwen, groepsdynamiek en efficiëntie te creëren 
binnen een groep mensen. 

Zondag 28 november 
Volgende week komt Sinterklaas op bezoek, maar hij zit met een heel groot 
probleem. Er zijn heel wat zwarte pieten besmet met het corona virus. Kunnen 
jullie de Sint helpen bij het uitdelen van de pakjes? 



Zondag 5 december 
 Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! 

Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan. 
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer, hoe 

waaien de wimpels al heen en al weer.  

 

Zondag 12 december 
Doe jullie beste stapschoenen maar aan, want vandaag gaan we zeker aan 
onze 10.000 stappen geraken! Doe ook zeker warme kleren aan want het zal 
nodig  zijn.  

 

Zondag 19 december 
Vandaag gaan we kijken wie het rijkste kan worden door huizen 

te kopen, wie   de meeste voorwerpen kan vinden in een 
doolhof en wie het snelst de moordenaar kan vinden. 

Vandaag spelen we dus met z’n allen gezelschapspelen.  
P.S. Als je thuis hele leuke gezelschapspelletjes hebt mag je die 

zeker meenemen! 

25 december – 9 januari 

Jaja! Het is kerstvakantie! De leukste tijd van het jaar, gezellig aan tafel 
met heel de familie en natuurlijk niet te vergeten, DE CADEAUTJES!!! 
Geniet van jullie vakantie en tot volgend jaar!  

 

Greetzzzz  

 

 

 

 

 

Luka & Steyn 



Roodkappen 

 

7 November 

 

 

 

14 November  

 

 

21 November  

 

 

28 November  

 



 

5 December  

 

 

12 December  

 

 

19 December  

 

 

Veel denkplezier, jullie leiding !!!!! 

 



Jongknapen 



  



 

Dag meiden,  

Het is alweer tijd voor een nieuwe echo. Wat zijn die eerste maanden toch snel voorbijgevlogen. Ik 
verwacht jullie nog steeds volledig in uniform op iedere activiteit.   

 

Vrijdag 5 november 

Helaas pindakaas… Het is geen activiteit. Rust maar goed uit van het onvergetelijke herfstweekend 
zodat we er volgende week opnieuw tegenaan kunnen vliegen. 

 

Zaterdag 13 november 

ZEEVRUCHTENSLAG!!!!!!!! Haal jullie verkoopskills maar boven!! Jullie 
worden allen om 9u aan het lokaal verwacht om de lekkerste chocolade te 
gaan verkopen. Vergeet zeker jullie hemd en das niet!! 

 

 

Zondag 21 november 

Ja, ja jullie lezen het goed. Het is nog eens activiteit op zondag. We gaan 
supergezellig BRUNCHEN!!! Ik zie jullie om 10u @de sjorre! 

 

 

Vrijdag 26 november 

Trek jullie wandelschoenen en dikke kleren aan. We gaan Vrasene city onveilig 
maken!! 

 



Vrijdag 3 december 

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint 
Mijn beste vriend, jouw beste vriend, 

de vriend van ieder kind 
 

 

Vrijdag 10 december 

Wat is er beter dan een cozy filmavond op KSA om volledig te ontstressen van 
de examens. Breng zeker een dekentje en kussen mee om het extra gezellig te 
maken!!  

 

Vrijdag 17 december 

Voorzie wat extra zakgeld, want we gaan op stap!! Wat we precies gaan doen blijft nog een verassing 
  

Vrijdag 24 december 

Het is kerstavond! Geniet van het samenzijn met de familie, het lekkere eten en de cadeautjes!!! 

 

Vrijdag 31 december 

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1… Happy New Year!!!!!!!  

 

 

 

 

Heel veel knuffels 

Dorien 

 



KNAPEN 
Vrijdag 5 november 

Helaaaaaas, geen activiteit. Rust maar goed uit van het toffe herfstweekend        
 

Vrijdag 12 november 

Vandaag ook geen activiteit      MAAR morgen zeker komen. We verwachten jullie om 9 uur 

op KSA, tot dan.  

 

zaterdag 13 november 

ZEEVRUCHTENSLAAAAAAG  

(9 uur op KSA) 

 

 

Vrijdag 19 november 

Een baksteen is een kunstmatige steen, uit klei gebakken, voor de 

constructie van onder meer muren. Vandaag gaan we deze baksteen 

gebruiken voor een tocht. 

 

Vrijdag 26 november 

w+🌏-az d+🐐-

ge 🐏m=a+d+🔔b=s 😼t=n 👴a=l+o🎣-vi 🐟-

v 💴y=e e+💬-at+⛺️ -nt k+🎷x='+🐜-mi+. 
 

 

Vrijdag 3 december 

Normaal gebruikt ge een dobbelsteen voor een gezelschapsspel maar vandaag gebruiken we 

het om te kunnen fietsen. 



Vrijdag 10 december 

 
 

Vrijdag 17 december 

Stevige stapschoenen kunnen vandaag zeker van pas komen xp 

 

 

Vrijdag 24 december 

 + = ? 

 

Vrijdag 31 december 

31 december is de laatste dag van het jaar in de gregoriaanse kalender, en is dan ook 

oudejaarsdag. De overgang van het huidige jaar naar het jaar daaropvolgend. Dus geen 

activiteit vandaag. 

 

Karen en Bram  



 

 

S I M M E R S 
 
 

Hallo dames! 
 

Zijn jullie klaar voor de volgende twee maanden? 
 

Stiekem zijn het onze lievelingsmaanden...  
gezellig aftellen naar de feestdagen én een goed excuus om 

elke dag ovenhapjes te eten J ovenhapjes = life 
 

We verwachten jullie elke vrijdag in uniform!  
 

Tot dan! 
 

Bieke De Meulenaere (0483 29 88 90) 
Louise Massa (0471 04 62 16) 

 
 
 
 

 
5 november 2021 
 
Vandaag is het geen activiteit. Jullie mogen nog even 
uitrusten en bekomen van het geweldige herfstweekend! 
 
 
 
 

 
13 november 2021 

 
Dit weekend is het weer onze jaarlijkse 

zeevruchtenslag! Breng jullie schattigste 
glimlachje mee vandaag, dat kan wel eens 

van pas komen hahaha. We verwachten jullie 
om 9u aan De Sjorre! Vergeet jullie hemd 

en das niet! 
 
 

 
 
 
 
 
21 november 2021 
 
We verwachten jullie dit weekend op 
zondag… jullie willen graag weten waarom? 
Wel, BRUNCH BABY!!! 
 
 
 
 



 

 

 
 

26 november 2021 
 

Vanavond veranderen jullie allemaal in 
gekke Crea Bea’s! Better be ready! Maar 

nog geen stress, komt helemaal goed! 
 

 
 
 

 
 
3 december 2021 
 
We gaan vanavond het vertrouwde KSA-lokaal verlaten... 
Stapje in de wereld zetteeeuuun, letsgoooo!!! Vergeet zeker 
niet om wat extra geld mee te brengen J 
 
 
 
10 december 2021 
 
Oefen jullie mooiste glimlach maar al! Vandaag zullen er veel 
foto’s worden getrokken! PS. Oefen jullie skills als fotograaf 
ook maar wat! 
 
 

 
 

17 december 2021 
 

Dit is jammer genoeg al de laatste 
activiteit van 2021… Laten we het 

jaar in stijl afsluiten met een 
heerlijk diner! Jaja, kerstfeestje 

it isssss!! 
 
 
 

 
 

 
We wensen jullie een jaar vol nieuwe kansen, dat het geluk 

jullie kant op komt en jullie ermee kunnen dansen! 
 
 

 
 
Dikke kussen 

 
Bieke en Louise 
 



JONG-HERNIEUWERS 

 

5 november: 

 

ZATERDAG 13 november : 
Het is Zeevruchtenslag D.W.Z. dat jullie om 9u op KSA verwacht worden om chocolaatjes te verkopen 

aan deze jongeman. Hij kijkt er al naar uit! 

 

19 november: 
We gaan vandaag het ijs breken met een kaarsrechte rechtendoor tocht.  

(Doe uw propere opgeblonken zondagse schoenen NIET aan anders is de mama boos en moogt ge ze 

zelf terug afkuisen!) 

26 november: 
Het is vandaag Black Friday. Dus koop allemaal maar een leuk cadeautje voor de mama en kom 

daarna direct naar KSA. 

3 december:  
Hohoho mery christm…… ow da is de verkeerde. De sint is dit jaar met zijn elektrische auto tot België 

gecruised omdat dat beter is voor het milieu. We gaan zien we er dit jaar in de zak 

van zwarte piet gaat! 

  



 

12 december: 
Als het mooi weer is gaan we de blaadjes aan de bomen tellen, anders gaan we de mieren op de 

grond eten geven. Zeker de moeite waard om te komen. 

19 december: 
Tis weekend en KSA… FEEST 

 

 

25 december 
Hij komt, hij komt de lieve goede….. dsdzcdzdcazdv. Nu ben ik weer verkeerd. Het is blijkbaar 

kerstmis dus geniet van uw vakantie. Hier al vast een top kerstcadeau 

 

 

Voor mijn kapoenen, liefs 

Anton  

 



Seinen 
De laatste 2 maanden van het jaar zijn er!  

Dit jaar gaan we dus in stijl afsluiten:) 
Tot daaaaan! 

 
5 november 

Geen activiteit vandaag meisjes!  
Rust maar goed uit na ons fantastisch herfstkamp! 

Tot volgend weekend! 
 

13 november 
Vandaag is het zeevruchtenslag! 

Wees om 9u aanwezig aan de Sjorre met hemd en das! 
Tot dan! 

 

 
 
 

21 november 
Vandaag gaan we eens ons lekker verwennen met een zondagse brunch! 

 
 
` 
 
 

26 november 
Is Kylie jenner de jongste miljardair? 

Komt Coldplay dit voorjaar naar België? 
Welke nummers heeft Ed Sheeran uitgebracht dit jaar? 

Welke James Bond film is dit jaar uitgekomen? 
Wie is de slimste onder jullie? Dat gaan we vandaag te weten komen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 december 
Vandaag gaan we Vrasene eens verkennen!  

Kleed jullie warm aan meisjes! 
 

10 december 
Wie is de sterkste? 
Wie is de slimste? 

Wie kan er niet goed tegen zijn verlies? 
 

17 december 
Vandaag mogen jullie eens jullie kookkunsten naar boven halen! 

We gaan lekker een kerstdiner doen! 

 
24 december 

Vandaag geen activiteit meisjes! Geniet van jullie welverdiende vakantie! 
 

31 december 
Gelukkig nieuwjaar alvast en geniet van de feestdagen!  

Ik zie jullie volgend jaar;) 
 

 



Hernieuwers  
De eerste twee maanden zijn officieel achter ons en het jaar is ingezet. Het herfstweekend is 

juist gedaan, hopelijk hebben jullie kunnen genieten van dit voorproefje voor het grote 

kamp. We gaan de laatste twee maanden van 2021 in. Iedereen kan wel zeggen dat dit een 

speciaal jaar is geweest, dat snel voorbij is gegaan. Maar we gaan dit jaar goed afsluiten met 

nog twee maanden aan bangelijke activiteiten.  

 

5 november:  

Het is juist herfstweekend geweest dus jullie mogen vandaag nog gezellig thuisblijven.  

 

12 november:  

Morgen is het zeevruchtenslag dus jullie worden morgen om 

9 uur op KSA verwacht.  

 

13 november:  

De persoon die het meeste zeevruchten verkoopt vandaag 

krijgt een grote prijs van mij.  

 

19 november:  

De eerste echte activiteit van de laatste twee maanden van 2021 is een feit. We gaan dit 

inzetten met een echte klassieker.  

 

26 november:  

          
Zoek de 7 verschillen tussen deze twee foto’s en u zult beloond worden met een gratis 

drankje en chipje op de KSA deze avond.  



 

3 december:  

De Sint komt er bijna aan hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar zodat jullie veel 

cadeaus krijgen. Ik weet al vast dat er sommige van jullie zijn die niet braaf geweest zijn dit 

jaar. Maar jullie weten natuurlijk zelf ook wie dat was.  

 

10 december:  

Sinterklaas is normaal gepasseerd bij de meeste van jullie. Wees niet getreurd als jullie niks 

hebben gekregen, jullie krijgen een kleine verrassing van mij.  

 

17 december:  

Na het zien van Pamela Anderson op de televisie in zijn hotelkamer wil hij haar 

huwen. Hij overtuigt Azamat naar Californië te reizen, en de reportages onderweg te 

maken. Hij neemt rijles en koopt een ijscowagen.  

 

24 december:  

De kerstvakantie is officieel begonnen. Vanavond is de tijd om 

samen te zijn met jullie gezin of familie en kerstavond te vieren. 

Ik hoop dat jullie lekkere gourmet of fondue eten en geen 

winterbarbecue. Moest dit wel zo zijn zal ik een kaarsje voor jullie 

branden om te laten weten dat ik aan jullie denk.  

 

31 december:  

3… 2… 1… GELUKKIG NIEUWJAAR!! En nu allemaal in jullie bedje want het 

is al veel te laat na jullie bedtijd.  

 

 

Ken 


