
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 25 maart - 14u tot 17u - @Las Vegas 
 
 
Dag Ketnetters! 
 
Zijn jullie bang van water? Of zijn jullie 
even stoer als de piraten van de Scheve 
Schuit! Komen jullie mee met Piet Piraat 
en zijn vrienden om de zeven zeeën te 
veroveren? Trek jullie stoere kleren maar 
aan want dit wordt een heel uitdagende 
ronde! 
 
Tot dan! 🦁 
 
 

 
Zaterdag 1 april - 14u tot 17u - @Las Vegas 

 
Mopje flauw mopje!! 
 
Kennen jullie deze uitspraak? Dit is een zin die heel 
veel wordt gezegd door Big uit Big en Betsy. Big is 
een ongemanierd varkentje dat veel scheetjes laat 
en problemen veroorzaakt, maar hij is ook heel 
grappig en maakt vaak flauwe mopjes. Denken jullie 
even grappig te zijn als Big? Bewijs dat dan maar 
met jullie beste 1 april grapjes! 
 
Tot dan! 🦁 
 

Zaterdag 8 april - 14u tot 17u - @Las Vegas 
 
 Bzzzzz, 
 
Apollo is vergeten waar hij zijn honing potten 
opsloeg. Hij vroeg dus Jos de Vos om hulp 
zodat hij samen met jullie de werkelijke locatie 
kan terug vinden! Zijn jullie klaar om Apollo te 
helpen?! Wij kijken er naar uit! 
 
Tot dan! 🦁 



Zaterdag 15 april - 14u tot 17u - @Las Vegas 
 
Hey ketnetters! 
 
Ook Jos de Vos heeft een grote droom die hij aan 
niemand durft te zeggen. Helpen jullie hem samen 
met Tom Waes deze te bereiken? Jos de Vos zou 
jullie zeer dankbaar zijn! Hopelijk zijn jullie talrijk 
aanwezig om deze uitdaging aan te gaan. 
 
Tot dan! 🦁 
 
 

Zaterdag 22 april - 14u tot 17u - @Las Vegas 
 
Dag liefste ketnetters!  
 
Vandaag komen jullie niet terecht in een aflevering van 
Ketnet, maar in een musical; K3 en de 3 Biggetjes. We 
willen graag testen wie van jullie het best de rol kan 
vervullen van een varkentje. Vergeet zeker geen vuile 
kleren aan te doen! 
  
Tot dan! 🦁 
 
 

Zaterdag 29 april - GEEN RONDE 
 

Dag Ketnetters!  
 
Deze week is er jammer genoeg geen 
ronde voorzien, want wij organiseren 
morgen een fuif. Jullie zijn helaas nog 
een beetje te jong om hier naartoe te 
mogen komen, maar we zien jullie 
volgende week terug voor een 
fantastische laatste ronde!  
 
Tot volgende week! 🦁 

 
Zaterdag 6 mei - verdere info volgt - @Zee 

  



Gegroet liefste Ketnetters!  
 
Vandaag is het zover: de laatste 
ronde. Maar niet getreurd want het 
zal echt een mega-leuke dag worden 
aan… ZEEEEE! Hopelijk zit het weer 
mee en kunnen we genieten van de 
zon, het strand en een ijsje op de 
dijk! 
 
Meer info omtrent deze laatste ronde volgt nog in de vorm van een mail.  
 
Tot dan, voor de laatste keer! 🦁 


