
... leidster
in KSA

LATER ALS IK GROOT BEN,
WORD IK...

ROODKAPPEN SEMESTER 2:

Vragen of bedenkingen? Laat iets weten via WhatsApp of op 0497/42.45.00!

xxx Amber, Nore, Clara, Rune en Janne

... kunst-
schaatser

ZATERDAG 29 JANUARI 2022

We gaan NIET schaatsen!  Maar er
vallen wel een hele hoop andere dingen

te beleven deze ochtend. Jull ie zijn
welkom van 10u tot 12u30  in de

Zandberg .

ZATERDAG 5 FEBRUARI 2022

Droom ji j  nu al van spetterende
activiteiten in elkaar steken en

megazotte kampthema's bedenken?
Kom je talenten showen van 14-17u  in

de Zandberg !

... non

ZATERDAG 19 FEBRUARI 2022

Wist je dat de K in KSA staat voor
katholiek? Tussen 14u en 17u  gaan we
van hallelujah over het Onzevader tot

de weesgegroetjes. Afspraak in de
Zandberg !

... ontdekkings-
reiziger

ZATERDAG 12 FEBRUARI 2022

Wilde zeeën, uitgestrekte woestijnen,
kolkende rivieren of hoge bergpassen
houden een echte ontdekkingsreiziger

niet tegen! Ga mee op avontuur van
14u tot 17u  in de Zandberg. 

Vandaag is het ook Vriendinnetjesdag !
Neem ji j  ook een vriendin of twee mee?



... trein-
conducteur

ZATERDAG 12 MAART 2022

Ben je niet genoeg naar de les geweest
en zal je toch strontraper moeten

worden achter de trein? Van 14u tot
17u  zoeken we het antwoord ergens in

de Zandberg !  

... verkoper

... president

ZATERDAG 19 MAART 2022

I js is voor alti jd gratis en vanaf morgen
is het elke dag vakantie! Kom mee de

wereld besturen vanuit ons Witte Huis
in de Zandberg ,  tussen 14u en 17u.

... mama
ZATERDAG 23 APRIL 2022

Ben ji j  klaar voor stinkende pampers en
kiekeboespelletjes? Van 14u tot 17u

zien we in de Zandberg wie er
tweelingen, drielingen of gewoon 10

kinderen krijgt!

ZATERDAG 26 MAART 2022

Vandaag proberen we de KSA-kassa wat
bij te vullen door met onze liefste

glimlach deur aan deur te verkopen! We
spreken af om 10u aan de Zandberg

en om 17u kunnen jull ie terug naar
huis. Vergeet geen lunchpakket !

5 MAART 2022: geen activiteit, geniet van de krokusvakantie!
2 APRIL 2022: geen activiteit, rust maar even uit van het 2e trimester.

9 APRIL 2022: geen activiteit, geniet van de paasvakantie.
16 APRIL 2022: geen activiteit, we wensen jullie een vrolijk Pasen!

 
Mis je ons al? Op maandag 18 april kun je paaseitjes rapen in het
Trapveld! Meer info volgt ;)



... BB 

ZATERDAG 30 APRIL 2022

Kom tussen 14u en 17u schitteren in
de spotlights van de Zandberg !  Om
17u zijn de ouders ook welkom voor

een infomoment over het
zomerkamp .

... militair

ZATERDAG 7 MEI 2022

Ter plaatse, mars! Eén, twee, één, twee,
marcheren jull ie mee? Zorg voor een

goede camouflage-outfit en wees
welkom op onze legerbasis in de

Zandberg van 14u tot 17u !

... redder
aan zee

ZONDAG 3 JULI 2022

Met alle leden van KSA gaan we ons
amuseren aan zee! We spreken af om

10u aan de voorkant van het Brugse
station  en om 17u zijn we daar

bruingebrand en moegespeeld terug.

... brandweer-
vrouw

ZATERDAG 14 MEI 2022

Wij zijn bij de brandweer, wij zi jn bij de
brandweer, als het brandt dan blussen
wij het vuuuuuur! Er wordt met water
gegooid in de Zandberg van 14u tot

17u  voor onze laatste activiteit. Neem
een handdoek en bikini of badpak mee!

25 tot 28 FEBRUARI 2022: Weekend!

De inschrijvingslink voor het weekend is normaal al terug te vinden in
jullie mailbox, voor wie mee gaat volgt er binnenkort meer info.

 
3 tot 10 AUGUSTUS 2022: Kamp!

Samen met de sloebers en de springers gaan we ons amuseren in
Opoeteren dit jaar. Een inschrijvingslink volgt via mail!

(Bekende Bruggeling)


