
Bouwvakkers Awardshow
17 september
Vandaag delen we een award uit voor beste ksa-ster. Kom je zeker bewijzen tussen 14u en
17u in de Zandberg!

24 september
Het is vanmiddag tijd om de award voor beste bospoeper uit te delen. Kom van 14u tot 17u
naar de Zandberg en wie weet win jij vandaag wel deze prachtige award :))

1 oktober
Wil jij al altijd eens weten hoe het voelt om een echte detective te zijn. Tussen 14u en 17u
delen wij in de Zandberg de award uit voor beste detective.

8 oktober
Heb jij een creatief brein? Kom dat bewijzen in de Zandberg van 14u tot 17u, want het is tijd
voor een award voor gekste creatiefste brein.

15 oktober
De award voor beste indringer wordt vandaag uitgedeeld, spannend… Kom van 14u tot 17u
naar de Zandberg en misschien is deze award dan wel van jou.

22 oktober
Deze avond gaan we op zoek naar de beste performer. Jullie zijn allen welkom van 16u30
tot 18u30 in de Zandberg om de award voor beste performer te bemachtigen.

29 oktober
Helaas pindakaas… Vandaag wordt er geen award uitgedeeld, want er is geen activiteit
deze middag :(     Geniet van de vakantie !!

5 november
Opnieuw helaas pindakaas, want ook vandaag is er geen activiteit.

12 november
Vandaag spelen we de enige echte highland games !! Tussen 14u en 17u delen we in de
Zandberg de award uit voor de gekste spierballen.
Ohh jaa, deze avond is er ook Schemertocht, hierover krijg je later meer info.

19 november
Deze middag is er helaas geen activiteit, maar vanavond blikken we terug op de kampen,
want het is tijd voor Diabalo. Meer info volgt nog.

26 november
Warm jullie maar al goed op, want deze middag delen we de award uit voor beste
sportvrouw van het jaar. Kom met jullie gespierd lichaam van 14u tot 17u naar de Zandberg.



3 december
Yesss !! De Sint is in ons land en van 14u tot 17u komt de Sint naar de KSA. Jullie zijn
allemaal welkom in het Trapveld. Hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf geweest dit jaar.

10 december
We zijn heel benieuwd naar jullie kooktalent. Tussen 14u en 17u delen we de award voor
beste bakker uit in de Zandberg.

17 december
Joepieee !!!! Vanavond is het kerstfeestje. Jullie zijn allemaal welkom van 17u30 tot 20u in
de Zandberg. Kom verkleed als een kerstman en misschien win je dan wel de award voor
beste party-kerstman.

24 december
Er is vandaag geen activiteit. Fijne feestdagen !!!

31 december
Vandaag ook geen activiteit :(

7 januari
Oh neee, vandaag ook geen activiteit… Geniet nog van de laatste dagen van de vakantie !

14 januari
Wie van jullie is de beste tv-kijker? We ontdekken het vandaag, want deze middag delen we
een award voor beste tv-kijker uit. Jullie zijn allemaal welkom inhet Trapveld het Trapveld
van 14u tot 17u en je mag ook een dekentje en kussentje meenemen om het wat gezellig te
maken.

21 januari
Vandaag spelen het enige echte MASSA-SPEL. We delen deze middag de award voor beste
team-player uit. Jullie zijn allemaal welkom van 14u tot 17u in het Trapveld.

28 januari
Woehoeee !!! Vandaag gaan we gaan schaatsen. Jullie zijn allemaal welkom van 10u tot
12u30 aan de ingang van de schaatsbaan aan Boudewijn Seapark met jullie identiteitskaart.
Verdere info volgt nog.


