
Het grote BK-jaar Deel 2 

 
25 januari ‘20: Belgisch kampioenschap-met-verschillende-leeftijden-een-spel-spelen 

Jippie, vandaag proberen we het Belgisch kampioenschap-met-verschillende-leeftijden-een-spel-spelen te 
winnen. We verwachten jullie om 14u in het Trapveld. Dus zet maar allemaal jullie allerliefste glimlach op 
en dan zien we jullie terug op de gezelligste activiteit van het jaar.  

1 februari ‘20 : Belgisch kampioenschap -knutselen 

Deze middag gaan we verder met de voorbereidingen voor croque-mon-coeur. Haal je knip en plak 
kunsten weer boven van 14u - 17u in de zandberg!  

Ps: het begint er echt al mooi uit te zien!!  

8 februari ‘20: Belgisch kampioenschap- uitrusten 

Helaas is er vandaag geen activiteit, maar morgen zien we jullie graag voor de opzet van onze 
croque-mon-coeur avond. 

9 februari ‘20: Belgisch kampioenschap- trapveld - opruimen- en - alles - klaarzetten 

We maken heel het trapveld pico bello in orde voor onze croque-mon-coeur avond!  Jullie worden van 15u - 
19u in het trapveld verwacht.  Tot dan :)  

Ps: Vergeet zeker jullie enthousiasme niet! 

14 februari ‘20 : Belgisch kampioenschap- croque -monsieurs -serveren en bakken 

Na al jullie harde werk is de dag eindelijk aangebroken, de croque-mon-coeur avond. Hopelijk hebben 
jullie er evenveel zin in als ons! Jullie zijn hartstikke welkom vanaf 16u30.  

Ps: zet je mooiste glimlach op! :) 

15 februari ‘20: Belgisch - kampioenschap- afbreken 

Na een zware avond gewerkt te hebben , moet er helaas ook nog opgeruimd worden. Vergeet die pijne 
voeten even en kom jullie opnieuw amuseren in het trapveld van 10u - 15u. 

Ps: Nog even doorzetten! Jullie harde werk is zeker niet voor niets geweest! 

21 - 23 februari ‘20 : Belgisch  kampioenschap - zolang -mogelijk - in - ksa - blijven  

We trekken er dit weekend weer met z’n allen op uit! Deze keer gaan we richting Sint- Michiels en oh ja dit 
doen we te voet!  Verdere info volgt nog!  

Ps: smeer die beentjes al maar in!  

7 maart ‘20 : Belgisch kampioenschap casino spelen 

Deze avond komen we allen chique gekleed naar het casino a la zandberg. Samen spelen we de 
spannende games van 19u tot 21u30.  

Ps: Draag je mooiste kledij en treed binnen in het spectaculair casino! 



14 maart ‘20 : Belgisch kampioenschap- thuis - blijven en niets doen 

Vandaag is er helaas geen activiteit, maar morgen zijn er weer heel wat centjes te verdienen  voor ons 
buitenlands kamp! 

15 maart ‘20: Belgisch-kampioenschap-centjes-verdienen 

Op deze mooie zondag is het weer tijd voor een financiële actie. Vandaag gaan we helpen op de reismarkt 
in Brugge! Verder info hierover volgt nog! 

21 maart ‘20: Belgisch kampioenschap verstoppen in het bos 

Vandaag gaan we ons lekker amuseren in het bos. Kom allen naar het interbad van 14u tot 17u.  

28 maart ‘20 : Belgisch- kampioenschap-van-deur-tot-deur-verkopen 

Trek jullie wandelschoenen maar aan en zet jullie schattigste snoet maar op, want het is weer tijd voor 
onze jaarlijkse paaseitjes verkoop! De uren worden nog meegedeeld.  

25 april ‘20 : Belgisch-kampioenschap-dingen-bouwen 

Als je al eens een tentenkamp meegemaakt hebt,  dan ben je zeker al een echte pro in het sjorren van tafels 
en HUDO’s! Vandaag krijgen jullie de kans om jullie sjorkunsten  nog wat bij te schaven , jullie worden 
om 10u verwacht in het trapveld  en mogen om 17u huiswaarts keren! 

Ps: Dit is met de volledige +12 , bewijs maar dat de simmers de beste zijn :)  

2 mei ‘20: Belgisch-kampioenschap om ter marginaalst 

Doorheen de activiteit leven we ons volledig uit in verschillende duels. Kom af met je marginaalste kledij 
aan, om 14u in de zandberg en you will see….  

Ps: Het wordt echt kei leuk! 

Pss: Darline blaast vandaag 20 kaarsjes uit! 

9 mei ‘20: Belgisch kampioenschap toeristen lastig vallen 

Ja ja het is weer zo ver! Zoals elk jaar gaan we naar ons eigen fantastisch stadje, Brugge. Daar gaan we 
lekker toeristen ambeteren en ons zot amuseren. We spreken af om 14u aan het standbeeld van de markt. 
Om 17u mogen jullie terug vertrekken richting huiswaarts. 

16 mei ‘20 : Belgisch-kampioenschap- afscheid -nemen -van -elkaar 

Vandaag komen we voor de laatste keer dit jaar samen in de zandberg. Jullie worden om 14u  verwacht 
en om 17u is het officieel tijd om afscheid van elkaar te nemen. Maar niet wenen! We zien elkaar snel 
terug! 

Ps: Nog maar 2 maanden en we vertrekken op buitenlands kamp, spannend!!! 

27 juni ’20: Belgisch-kampioenschap-om-ter-meest-bruinen 

Om de zomervakantie goed in te zetten , trekken we met heel de ksa naar de zee! Verdere info hierover 
volgt nog! 

Ps: vergeet je sexy badpak of je aller mooiste bikini niet! 


