
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 (banverantwoordelijke):  0468/31 88 27 
- Zoë Naessens:  0472/32 60 29 

 
 
 
 



Zaterdag 5 november -  14u tot 17u - @Las Vegas 
 
Hey ketnetters!! Er zijn op de Startdag 2 dieven langs geweest op 
het terrein van de KSA. Voordat we iets doorhadden waren ze al 
gaan lopen met Jos de Vos zijn vlag. Willen jullie Kuifje helpen 
zoeken voor bewijzen? Zodat hij samen met jullie de vlag van Jos 
de Vos terug kan vinden! 
 

Zaterdag 12 november -  14u tot 17u - @Las Vegas 
 
Dag liefste ketnetters! Ook deze maand moet er 
minstens één ‘oud’ programma tussen zitten. Deze 
week kijken we of jullie wel goed samen kunnen 
werken om jullie boze kotbaas tevreden te houden, 
net zoals in W817! Tot snel! 🦁 
 
 

Zaterdag 19 november -  14u tot 17u - @Las Vegas 
 
Dag beste ketnetters, zoals ieder jaar gaan we met 
de KSA op pad om onze mooie kerstrozen te 
verkopen. Met het geld dat we daarmee verdienen 
kunnen wij zorgen voor leuke King-size live rondes en 
een nog leuker Mega-King-size kamp!!  
Komen jullie weer massaal af? Wij hopen alvast van 
wel! 

Vrijdag 25 november - Zondag 27 november 
(weekend) - @Avelgem 

 
Geen normale ronde deze zaterdag, want we gaan op 

weekend, woehoe! Jullie ontvangen zo snel mogelijk een brief 
omtrent het weekend in Avelgem. Tot dan! 🦁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 3 december -  14u tot 17u - @Las Vegas 
 
Hij komt, Hij komt die lieve goede sint, mijn beste vriend, jouw 
beste vriend, de vriend van ieder kind! Niemand minder dan 
Sinterklaas en zijn roetpieten komen vandaag langs in onze 
Ketnet-studio om samen met ons te knutselen, Sinterklaasliedjes 
te zingen en naar een nieuwe aflevering van ‘Dag Sinterklaas’ te 
kijken. En vergeet niet: wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de 
roe! Ps: vergeet jullie schoentje niet te zetten vanavond, want 
misschien komt hij wel langs. 
Tot straks! 🦁 
 


