
Het grote BK-jaar  
14 september ’19: Belgisch kampioenschap schoenwerpen  

Vandaag springen we het nieuwe jaar in met onze nieuwste schoenen. Trek je gemakkelijkste schoenen 
aan en kom naar de Zandberg van 14u - 17u. Tot snel! 

Ps: Het is Maud haar verjaardag vandaag. Kaartjes zijn welkom. 

21 september ’19: Belgisch kampioenschap praten  

Drink maar snel wat babbelwater, want vandaag zullen jullie spraakwatervallen zijn. Bewijs in de 
Zandberg van 14-17u dat jij de beste spraakwaterval bent van Brugge en omstreken.  
 
Ps: Pist de kat op de mat, geef hem dan een trap onder zijn gat!  
 
28 september ’19: Belgische kampioenschap-spelletjes-spelen-aan -1-stuk  

Vandaag spreken we om 10u af in de Zandberg om zoveel mogelijk spelletjes te spelen aaneen stuk. Het is 
namelijk 24u activiteit. Kom met je fiets en we maken er een leuke dag van.  Het Belgisch kampioenschap 
eindigt zondag 29 september om 10u s’ochtends.  

Wil jij laten zien hoe tof onze KSA is? Dan is dit ook het uitgelezen moment om een vriendinnetje mee te 
nemen naar de ksa. Je mag er zoveel meenemen als je wilt, maar laat op voorhand wel iets weten aan de 
leiding. 

Ps: vergeet ook zeker geen matje, slaapzak en toiletgerief mee te nemen. Verse kleren kunnen ook van pas 
komen.  

5 oktober ‘19: Belgisch kampioenschap geld-inzamelen 

Vandaag zamelen we onze eerste centjes in voor het Buitenlands kamp. Haal jullie mooiste glimlach boven 
en bewijs dat jij de beste verkoopster bent. We verzamelen met de fiets in de Zandberg om 14u.  

Ps: verdere info over wat we verkopen en hoe we te werken gaan, zal besproken worden op startdag en op 
14 september.  

12 oktober ‘19: Belgisch kampioenschap-kinderen-dopen-in-de-kerk 

We bezoeken om 13u30 de heilige Zand Bertinuskerk te Assebroek om ons te laten inwijden in het klooster 
van de Nunnen. Trek alvast niet je mooiste kleren aan, want deze Nunnen hebben een aparte manier van 
dopen. Omdat de volleybal om 16u30 begint duurt deze activiteit uitzonderlijk tot 16u. Langer blijven 
plakken is natuurlijk toegestaan.  

Ps: het is niet onwijs om je na de activiteit te wassen!  

19 oktober ‘19: Belgisch kampioenschap-lijstjes-afwerken 

Tijdens deze activiteit wordt jullie organisatie skills getest. Jullie worden verwacht om 14u in de Zandberg. 

Ps: Als je nog niet weet wat deze activiteit is dan is hier een tip: het is een rots echte klassieker onder de 
activiteiten en je speelt het al sinds je kleine sloeberjaren.  

   



26 oktober ‘19: Belgisch kampioenschap-leiding-missen  

Ohnee, wat jammer vandaag is er geen activiteit. Maar niet getreurd, jullie kunnen nog steeds het Belgisch 
kampioenschap winnen in leiding missen. 

Ps: Wij zullen jullie ook missen.  

2 november ‘19: Belgisch kampioenschap-lekker-lui-in-de-zetel-zitten 

Ook deze week is er geen activiteit, maar jullie kunnen nog wat oefenen in het lekker lui in de zetel zitten. 
We zien jullie snel weer.   

ps: Dit is het uitgelezen moment om alle afleveringen van thuis, familie, campus12… in te halen .  

9 november ‘19: Belgisch kampioenschap-griezelen 

Doe jullie pampers maar al aan want jullie zullen zeker plassen in de broek van de schrik! Vergeet niet te 
komen met de fiets, want die zullen we nodig hebben. Wij verwachten jullie om 14u aan de zandberg. Na 
de activiteit kunnen jullie het belgisch kampioenschap-griezelen verder zetten op de jaarlijkse 
schemertocht. Meer info volgt nog. 

ps: deze activiteit eindigt niet in de zandberg, maar aan het interbad.  

16 november ‘19: Belgisch kampioenschap dia plaatjes bekijken  

Er is geen activiteit, maar niet getreurd ‘s avonds zijn jullie welkom op  het Belgisch kampioenschap dia 
plaatjes kijken. Verdere info volgt nog.   

Ps: Al benieuwd naar al die gênante foto’s van de kampen? Wij wel !  

Pps: vandaag blaast Marthe 21 kaarsjes uit. Verjaardagswensen zullen goed ontvangen worden. 

23 november ‘19: Belgisch kampioenschap-groeien  

Tijdens dit kampioenschap leren we de echte baby’s, peuters en kleuters kennen onder de simmers. Kom om 
14u naar de Zandberg en verdien de titel ‘Belgisch kampioen in groeien’.   

Ps: Weet jij hoe groot je was toen je geboren was?  

30 november ‘19: Belgisch kampioenschap-ontsnappen  

Ben je een krak in codes oplossen? Kan jij op het juiste moment de rust bewaren of is juist de 
communication the key? Kom dan zeker naar de Zandberg van 19u tot 21u.   

Ps: Teamwerk komt hier zeker van pas. Breng dus de liefste, tofste, geduldigste en meest onderzoekende 
versie van jezelf mee  

6 december ‘19: Belgisch kampioenschap-stoute-kindjes-in-de-zak-steken 

Deze avond worden jullie getest op hoe flink jullie wel niet zijn door de Sint. Het uur wordt nog meegedeeld, 
maar hij wacht jullie alleszins al op in de Zandberg. Vergeet jullie fiets alvast niet!   

Ps: Ja en wees er maar zeker van het is de echte sint die bij ons langskomt niet die met zijn spinazie baard 
uit dag sinterklaasje.  

   



14 december ‘19: Belgisch kampioenschap-frikandellen-fretten 

De frikandellen zullen klaarstaan in de Zandberg vanaf 19u. De rest van de activiteit is nog geheim. Be 
there or be square.  

Ps: We raden je toch aan om alvast op voorhand iets gegeten te hebben. 

Pps:  activiteit te betreden op eigen risico!  

21 december ‘19: Belgisch kampioenschap-kerstboom-versieren 

Het is bijna Kerstmis, maar de simmerleiding is vergeten de kerstboom te versieren. Gelukkig bestaat er het 
Belgische kampioenschap kerstboom versieren. Deze gaat door van 18u30 tot 21u in de Zandberg. De 
kerstman zal er ook zijn om ons aan te moedigen.   

Ps: Doe een kerstpull aan en krijg extra respect punten van de leiding ( ja hoor dit is wel degelijk een 
fenomeen.)  

28 december ‘19: Belgisch kampioenschap-vol-proppen-met-kalkoen 

Het is kerstvakantie dus er is jammer genoeg geen activiteit, maar probeer je thuis  bezig te houden met het 
Belgisch kampioenschap vol proppen met kalkoen. Tot snel! 

Ps: Heb je trouwens door dat jullie binnen 3 maanden weten waar we op BK naar toe gaan.  

4 januari ‘20: Belgisch kampioenschap-vuurwerk-afsteken-na-datum 

Ook vandaag is er geen activiteit, maar probeer toch maar het Belgisch kampioenschap 
vuurwerk-afsteken-na-datum te volbrengen. Tot volgende week!  

Ps: Pas op probeer dit niet thuis, vuurwerk enkel afsteken onder begeleiding van een gediplomeerd 
vuurwerkafsteker.  

11  januari ‘20: Belgisch kampioenschap-popcorn-eten-en-chips-morsen 

Houd jullie magen maar leeg voor de activiteit, want vandaag is het het Belgisch kampioenschap popcorn 
eten en chips morsen. De leiding wacht jullie op in de Zandberg om 19u15 en rond 21u15 mogen jullie weer 
naar huis. Vergeet jullie chillpants en bril alvast niet!  

Ps: Welke film zou het dit jaar zijn? Barbie en het zwanenmeer?  

18 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.  

Ps: Dit is mega uber super tof dus wees aangenaam en doe goed mee zo dat iedereen zegt “ zeg die sim wat 
een toffe pee”  

 
   



25 januari ‘20: Belgisch kampioenschap-op-het-ijs-staan-zonder-te-vallen  

Kom jullie mooiste pirouettes of vetste tricks tonen op het Belgisch 
kampioenschap-op-het-ijs-staan-zonder-te-vallen. Dit kampioenschap gaat door op de schaatsbaan in 
Bouwdewijn. We spreken af om 13u30, waarna jullie om 17u weer naar huiswaarts kunnen keren zonder 
blauwe plekken natuurlijk ;). Vergeet je handschoenen en je identiteitskaart niet! Verdere info volgt nog. 

Ps: niet likken aan het ijs, want dan blijft je tong vast plakken !  

 

 

De simmerleiding altijd paraat voor zotte praat  

doorheen het jaar worden ze echt je maat !  

 

 

 


