
Zaterdag 02 Maart 

Vandaag gaan de Jongknapen op nachtelijk avontuur 
de achtergelaten schatten van de Kiekenfeesten 
opgraven! Afspraak om 17u op de KSA terreinen en 
breng 3€ mee voor je avondeten. 

 

Zaterdag 09 Maart 

De koningin van oloytioognigewebdguejetsebedsiasK is in 
groot gevaar en de elite strijders van de KSA, beter 

bekend als de Jongknapen, zijn opgeroepen om haar te 
helpen! Zorg dat jullie om 14u paraat staan op onze basis 

op de KSA! 

 

Zaterdag 16 Maart 

Deze zaterdag is het de Vastenvoettocht en zal de 
leiding jullie dus laten stappen voor het goede doel! 
We halen het gemiste plezier wel in volgende week! 
:-) 

Zaterdag 23 Maart 

Pewdiepie heeft jullie hulp nodig om T-Series te 
verslaan in de epische YouTube Stand-Off. Doe dus 

jullie beste vloggeroutfit aan om die subscribers binnen 
te halen. Om 14u verwachten we jullie op de KSA 

 

 

Zaterdag 30 Maart 

’t Is altijd lente in de ogen van de 
tandartsassistente! En daarom gaan we vandaag 
niet alleen de bloemetjes buitenzetten, maar de 
hele tuin! Trek daarom jullie vuilste outfit aan en 
zorg ervoor dat je tegen eens stootje en een spatje 
kan en dan vliegen we er in om 14u! 

 

 

 

 

 

 



 

Zaterdag 6 april en 13 april 

Deze twee weekends zijn de leidertjes er niet, omdat we op 
kampverkenning gaan om jullie een perfect kamp te 
geven. De week erna gaan we met alle leiders en leidsters 
van het gewest op weekend om nog meer groepsgevoel te 
krijgen.  

 

 Zaterdag 20 april 

i   ̴̦̊̃ n   ̵̖͚̋ k   ̷̧̱̈́ o  
 ̷̟͌̄ m  ̷͙̓ e    n    ̵͕̞̀̎d  

 ̷̵̧̱̱̳̈́͌͗  ̸̳̝͂̓   ̵̱̳͌͗ b   ̷̭͍͋ e   ̵̷̖͚̭͍̋͋ r  
   i   c   ̶̼̜͊ h  

  t   ̸̮̌̿ :  ̷̤̔ ̸̳̝͂̓    d   ̸̢̹̎ e  ̸̢̹̎ z   ̴̘̈́̔ e    ̸̳̝͂̓   z   ̵̖͚̋ a  ̶͎͒ t  
 ̸̩̿̂ e   ̷̭͍͋ r    ̵̲̊͘ͅd  

 
̸̺̔͗ a   g  ̶̯̆ .  ̶̪̋ ̸̳̝͂̓    A   l   ̷̡̀́i  ̷͙̓ e  ̵̖͚̋ n    ̶̥̙̊̕ s  

 ̸̢̹̎ .   ̶̴̨̥̙̙̊̏͒̕ ̸̳̝͂̓  ̵̱̳͌͗h 
  ̸̬̫̓ u  ̵̵̲̱̳̊͌͗͘ͅ l   ̴̸̦̺̊̃̔͗p  

 ̷̤̔  ̸̳̝͂̓  ̸̩̿̂ n  ̴̦̊̃ o   ̸̛̠̇ d  
  ̷̤̔ i    ̸̩̿̂ g  ̸̩̿̂ .   ̶̪̋ ̸̳̝͂̓   1̸̧̈́   4̶͇̈́   u   ̸̛̠̇ ̸̳̝͂̓  ̷̶̭͍̥̙͋̊̕o  ̸̛̠̇ p   ̵̲̊͘ͅ  ̸̳̝͂̓   ̶̯̆d 

  ̵̲̊͘ͅ e   ̸̶̩̼̜̿̂͊  ̸̳̝͂̓    K     S    A 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 26 april tot Zondag 28 april 

Het legendarische jongknapenweekend komt er weer aan en dat valt dit jaar 
op deze datum! Inschrijven en extra uitleg is alvast mogelijk via deze link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwoLTnWNvHiZJM9wte9nVlXCUfZmxzJMGyolK
DJfH4VLSNFg/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwoLTnWNvHiZJM9wte9nVlXCUfZmxzJMGyolKDJfH4VLSNFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwoLTnWNvHiZJM9wte9nVlXCUfZmxzJMGyolKDJfH4VLSNFg/viewform

