
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hey, hallo lieve Ketnetters! Zijn jullie klaar om alweer een spetterend KSA-jaar te 

beleven? We nemen jullie dit jaar mee naar de wondere wereld van Ketnet, waarbij 
we iedere zaterdag met jullie een Kingsize Live-show zullen organiseren. Tijdens 
deze knetterende liveshows zullen we allerlei geschifte spelletjes spelen en zullen 

jullie kunnen ravotten met jullie favoriete Ketnet-wrappers. Daarom hopen we 
natuurlijk dat er iedere week een bende enthousiaste Ketnetters aan Las Vegas zal 

staan om er samen met ons een fantastische Kingsize Live van te maken! Tot 
zaterdag Ketnetters 🦁 

 
Bruno, Evi, Lucas en Zoë 

 
 
Belangrijke informatie: 

- Het e-mailadres waarnaar jullie kunnen mailen indien jullie 
vragen/opmerkingen/… hebben, is: leeuwkesastene@ksadeinze.be 
 

- Jullie kunnen ons ook altijd steunen via Trooper. Dit is volledig gratis: 
wanneer jullie iets online bestellen op een website die door Trooper 
geregistreerd is, krijgen wij, KSA Deinze-Astene, een percentage van jullie 
aankoop zonder dat jullie daarvoor iets extra moeten betalen. Een win-win-
situatie dus! Je kan ook altijd de Trooperbot installeren, zodat jullie er telkens 
aan herinnerd worden wanneer jullie ons kunnen steunen. Meer info omtrent 
Trooper via https://www.trooper.be/nl 
 

- Bij dringende zaken en/of vragen kunnen jullie ons steeds bereiken op 
volgende nummers: 
 

- Bruno Lippens:  0477/54 92 45 
- Evi De Smet:  0468/30 15 68 
- Lucas Rombauts:  0468/31 88 27 
- Zoë Naessens:  0472/32 60 29 

 
 
 
 



Zaterdag 18 februari - 14u tot 17u - @Las Vegas 
 

Dag Ketnetters!  
Vandaag staat er alweer een leuke KingSize-ronde op 
de planning, én niet zomaar één! Er zal vandaag een 
Vriendjes-ronde plaatsvinden. Concreet betekent dit dat 
jullie allemaal één of meerdere vriendje(s) en/of 
vriendinnetje(s) mogen meenemen naar de ronde. 
Iemand die dus (nog) niet in de KSA zit, maar die wel 
graag eens zou komen uitproberen en komen 
meespelen met ons. Iedereen is welkom, dus aarzel niet 
en maak maar veel reclame op school of tijdens je 
andere niet-KSA-gerelateerde hobby(‘s)!  

Tot dan! 🦁 
 

Zaterdag 25 februari - 14u tot 17u - @Las Vegas 
 
Dag liefste Ketnetters!  
 
Bibi en Tina doen mee aan een paardenrace, maar 
er zijn spijtig genoeg niet genoeg deelnemers. 
Daarom moeten jullie meedoen en zo ook de KSA 
vertegenwoordigen.  
Succes en winnen is de boodschap! 
 
Tot dan! 🦁 
 

Zaterdag 4 maart - GEEN RONDE 
 

 
Dag Ketnetters! Na alweer een aantal knotsgekke 

weken achter de rug te hebben, is het voor de 
Wrappers tijd om even tot rust te komen. We gaan 
er samen met alle andere Wrappers even tussenuit 

voor een ‘ontspanningsweekend’. Tot volgende 
week! 🦁 

 
 
 
 
 

Zaterdag 11 maart - 14u tot 17u - @Las Vegas 



 
 

Dag ketnetters, vandaag duiken we weer de oude 
doos in! Wij gaan naar het stadje Lazy Town, laat 
je niet misleiden door die naam want daar zijn  ze 
allesbehalve lui. De belangrijkste persoon is daar 
Sportacus. Hij houdt van sporten en deze week 

laten wij ons meeslepen in zijn moeilijke en 
intense work-outs!  

Doe maar je beste sportkleren aan!  
Tot dan! 🦁 

 
 

Zaterdag 18 maart - 14u tot 17u - @Las Vegas  
 
Hey liefste ketnetters, Helpen jullie ons vandaag om het 

paard van Merel te redden! Deze nacht werd Amika 
gestolen. Ze werd uit de stallen gehaald  
door 4 gemaskerde mannen en verstopt 

 op een geheime locatie. 
Breng dus maar jullie speurneuzen mee naar de ronde 

zodat we Amika zeker terug vinden! 
Tot op de ronde! 🦁 


