
 



Jongknapen 
07/01: Het is alweer van vorig jaar geleden dat 

we jullie hebben gezien en dat vinden jullie 

leidertjes natuurlijk supermega jammer. Om dit 

goed te maken krijgen jullie een verassing, die 

jullie pas krijgen wanneer jullie een mooie 

nieuwjaarsbrief schrijven voor ons. Afspraak om 

17u op ksa, tot dan! 

14/01: Vandaag hebben we niet zo veel zin om leiding te geven aan jullie, daarom is het vandaag 

verrassingsronde, georganiseerd door de aspiranten tussen 17u en 19u(SPANNEND!!!) Tot dan jonge 

knaapjes! 

 

21/01: Er is iemand vermoord op ksa :o Kunnen jullie de 

moordenaar vinden? Afspraak om 17u aan ksa, veel 

succes detectives en tot dan! 

 

28/01: Om de 

avondrondes in 

alle gezelligheid 

af te sluiten 

doen we vandaag een filmronde! Neem een dekentje mee 

zodat we het lekker knus kunnen maken. We spreken nog 

een laatste keer af tussen 17u en 19u, tot dan filmfanaten! 

 

04/02: Vandaag spelen we gezelschapspelen, maar dan 

int echt! De rondes vinden vanaf nu ook terug plaats 

tussen 14u en 17u, tot dan spelers!  

 

 

 

 

 

11/02: Vandaag gaan we naar het park om enkele ksa-classics te spelen zoals vlaggenroof, 

Australische achtervolging en nog veel meer! Omdat jullie favoriete leidertjes het weer jammer 



genoeg niet kunnen bepalen nemen jullie in geval van 

regen best schoenen en kleren mee die een beetje vuil 

mogen worden. We spreken af om 14u aan de ksa, tot 

dan maatekes! 

 

18/02: Jaja bestekes, ‘tes bekanst weir 

zoevér, Oilsjt Carnaval! Tussen 14u en 17u 

maken we er op ksa een fistjen van! Tot dan 

Oilsjteneirs! (Jullie leidertjes met de doagen 

<-) 

 

 

25/02: Omdat 

onze vorige 

kookronde is 

geïndigd zonder 

pompoensoep, 

gaan we dat 

vandaag nog eens 

opnieuw 

proberen, maar 

dan wel met iets 

anders dan 

pompoenen. Wil 

je graag weten 

wat? Kom dan 

naar de ronde en 

vergeet zeker je 

koksmuts niet, tot 

dan kornuitjes! 



TIPTOPPERS 

! In januari zijn het nog altijd avondrondes van 17-19u ! 

2023, JOEPIE, Gelukkig nieuwjaar! We zijn weer aangekomen bij een nieuw jaar en dat wilt 

ook zeggen dat er weer een super tof KSA jaar voor jullie te wachten staat. Hou jullie maar 

vast voor een avontuur! 

7 januari: O We maken een kringetje 

van jongens en van meisjes, Tussen Vuur en 

Vlam, daar lag een gele kam en die kam die 

zei: zet je tussen jouw en mij. 17u op KSA 

voor leuke kringspelletjes!  O  

 

 

 

 

14 januari: Weet jij al wat zwarte magie is? Kan jij op elke vraag eerlijk 

antwoorden? Weet jij wie de weerwolven zijn? Of ben jij wel de weerwolf? 

Vandaag zullen we raadselspelletjes spelen, tot 17u!  

 

 

 

 

21 januari: Phew, zweten, energie kwijtraken. Hoe doe je 

dat het best? Lopen natuurlijk! Ben jij wel de snelste? Trek je 

sportschoentjes en kom dat te weten tijdens de loopronde, tot 

17u! 

 

 



28 januari: Het is tijd voor een strijd 

tussen de tiptoppers! Kan jij ver gooien, of 

kan jij lang je adem inhouden?  Wie zal er 

op het einde van de ronde aan de top staan 

met de hoogste score? Tot 17u! 

 

4 Februari: Het is Februari en dus terug rondes van 14u tot 17u! Shotten, gooien, 

passen, dit gaan we allemaal vandaag doen en nog meer! Want vandaag zijn het 

balspelletjes!  Tot 14u  

 

 

 

 

11 Februari: kleuren, knippen, scheuren, lijmen, … Dit kan je allemaal 

vandaag verwachten. We zullen ons talent moeten gebruiken om een mooi 

kunstwerk te maken. Waarom? Want het is knutselronde! Tot 14u!  

 

18 Februari: Vandaag is het carnavalronde joepiejajeej!! Kom vandaag verkleed 

en tot 14u! 

 

 

25 Februari: Vandaag is het geen ronde want het is quiz. 

#1 



 

  

KNAPEN 
07/01: kusje hier, kusje daar. We wensen jullie een 

gelukkig nieuwjaar! Schrijf een mooie 

nieuwjaarsbrief voor jullie lieve leiders en jullie 

krijgen een potje lekkere citroenmayonaise!! Van 

19-21u xx 

28/01: Kunnen jullie 

ontsnappen?? Van 

19-21u xx 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18/02: Eindelijk is het bijna 

daar, het hoogtepunt voor 

elke Aalstenaar namelijk 

CARNAVAL!! We komen al 

een beetje in de stemming 

nu zaterdag van tweetotvijf 

25/02: Tijd om jullie mega groot 

brein te testen tijdens onze quiz! 

Wees daar of wees vierkant. 

Meer info op facebook xoxo 



Ik heb voor jou een mooie brief. 

Want ik vind jou echt heel lief. 

En weet je wat ik nu ga doen? 

Ik geef aan jou een dikke zoen! 

Eén twee drie 

Weet je wat ik zie? 

Een mooie brief van mij voor jou 

Omdat ik zoveel van je hou! 

Kijk eens naar mijn ogen? (knipoogje) 

Heb je dat gezien? 

Je krijgt ook nog veel zoentjes, 

wel een stuk of tien! 

Ik lees iets in mijn briefje 

Over lief zijn en graag zien. 

Daar horen heel veel zoentjes bij 

Je krijgt er meer dan tien! 

Fijn 2023 van je kapoenen  

Jonas en Juline 

 

7 januari (AVONDRONDE VAN 19u-21u) 

We gaan het nieuwe jaar inzetten met bubbels en ballen, meer bepaald bitterballen!! 

Kom dus zeker om wat te vertellen en om met ons plannen te maken voor de centjes. 

14 januari (AVONDRONDE VAN 17u-19u) 

We gaan eens op onderzoek vandaag. Of die broodkruimels van hans wel degelijk verdwijnen. We 

gaan dit checken in het bos! Voorzie juiste schoenen xoxo! Oh ja en vandaag is het van 17u tot 19u. 

21 januari (AVONDRONDE VAN 17u-19u) 

Om jullie voor te bereiden om de boekbesprekingen die nog komen dit jaar gaan we iets doen met 

Utopia. Wat dat zie je dan wel van 17u tot 19u. We spreken wel gewoon af op ksa! 

  



4 februari (GEDAAN MET AVONDRONDES) 

De eerste niet avond ronde!! Weten jullie nog voor ons weekend dat we verwacht hadden jullie 

zwem gerief mee te hebben? Ik zou zeggen breng dit vandaag mee en voorzie ook een fiets + slot 

hihi nogmaals een gewone ronde dus van 14u tot 17u! 

11 februari (Gewoon tekst) 

wat een avond was het gisteren! Vandaag doen we lekker chill in het stad, doeii tot dan xoxo! 

18 februari (CARNAVALSRONDE) 

Vandaag is het carnaval ronde!! Ik zou zeggen kom zot verkleed en mss kan je van je geweldige 

leiding wel iets winnen dan!! 

25 februari (QUIZ) 

Jullie zijn net met 6?? Schrijf jullie dan maar zeker in voor de quiz!! 

 

 






