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Komende evenementen
Zondag 13/02: Vriendjesdag
Ook dit jaar doen we weer mee met de vriendjesdagen van KSA Nationaal.
Iedereen mag deze dag zijn vrienden van school, voetbal, muziekschool, …
meenemen naar KSA om hen te laten proeven van onze geweldige
activiteiten. Iedereen is welkom van 6 tot 16 jaar, dus hopelijk zien we jullie
allemaal in grote aantallen op onze vriendjesdag.

Zaterdag 05/03: Wafelenbak
Naar oude traditie organiseren we het weekend na carnaval onze befaamde ‘Wafelenbak’. Onze
overheerlijke wafels zijn zeer bekend en befaamd in Erembodegem! ’s Ochtend ’s vroeg beginnen de
teams van oud-leiders, ouders en sympathisanten op verschillende plaatsen doorheen het dorp met
het bakken van deze verse Brusselse wafels.
Alle jongens worden om 9u
verwacht bij hun bakpost (wie waar
moet zijn zal nog gecommuniceert
worden). Zo kunnen ze op tijd
vertrekken om van deur tot deur
wafels te verkopen. Laten we dit
jaar aan iedereen in erembodegem
zien dat de corona ons niet heeft
klein gekregen door terug een
record aantal wafels te verkopen.
Met de centjes van onze verkopen
kunnen we dan samen een super
groot en leuk kamp bouwen.
Voor deze super grote wafelenbak hebben we ook wafelijzers, afkoelraster, bakkers en chauffeurs
nodig. Kan jij ons helpen? Laat dan de bondsleider iets weten of stuur een mailtje naar inf@ksa-sintamandus.be . Alvast bedankt voor de steun.

Weekend 8-9-10/04: Kluizenkermis
Voor de ksa veteranen en de mensen rondom ons heem is dit een welgekend feestweekend, maar
voor zei die er tijdens Corona bij onze ksa zijn gekomen zal ik kort een woordje uitleg geven.
Kluizenkermis werd vroeger ieder jaar gevierd aan de kluizen (kluizekapel). Nu wordt kluizekermis
ieder jaar door ons georganiseerd. Wat kan je zo allemaal doen op kluizenkermis? Kluizenkermis
begint traditioneel op vrijdag avond waarop we quiz organiseren waar je gezelig met je vrienden kan
quizen en proberen om de hoofdprijs te halen. Op zaterdag wordt er meestal iets georganiseerd door
de jeugd. Soms is dit een fuif, maar het kan ook wel eens een uitstap of een voetbal tornooi zijn.
Zondag is dan de hoogdag van kluizekermis, dan wordt er een proeverij tocht georganiseerd door de
mooie velden van Erembodegem en omstreken. Na de wandeling kan je uitrusten en genieten van

een drankje of een frietje. Tegen de late namiddag organiseren we ook onze jaarlijkse tombola en
monteren we een groot scherm waarop je naar de koers kan kijken.
Meer informatie en diepere details rond dit evenement volgen nog!

Zomer 18-28/07: Zomerkamp

Joepie, het is weer zomervakantie! Het KSA-kamp komt er opnieuw aan! Voor vele onder ons het
hoogtepunt en de ideale afsluiter van het mooie KSA-werkjaar. Wederom hebben we voor jullie een
mooi stukje natuur in Wallonië afgehuurd om ons tentenkamp op te slaan.
Dit jaar trekken we opnieuw naar het noordoosten van de provincie Luxemburg. Meer bepaald
Lierneux zal onze kamplocatie voor deze zomer zijn! (Het nieuwe kampterrein staat aangeduid met de
oranje ster op het kaartje hieronder.)
Voor de nieuwelingen even een korte uitleg over het zomerkamp;
Wat is dat nu feitelijk? We trekken met tent en veldbed op kamp! Wassen doen we in onze super
deluxe beek, je zal nog nooit zo een groot bad genomen hebben! Koken doen we voornamelijk nog op
houtvuur! We gaan back to basics maar zorgen voor maximaal plezier!
Wanneer is dat nu feitelijk? Het kamp vindt jaarlijks plaats van 18-28 juli. We huren een bus in die
iedereen veilig en wel van het heem naar het kamp brengt en ook terugbrengt! Voor onze kleinste
rakkers, de Leeuwkes, begint kamp pas op 24 juli. Helaas kunnen we voor hen geen bus inhuren en
rekenen we erop dat de ouders hun zoon komen afzetten op het kampterrein. Op 21 juli is er zoals
altijd onze Bezoekdag*. Op die dag stellen we ons mooi kampterrein open voor ouders, vrienden,
familie, oud-leiding, kortom iedereen! Kom een bezoekje brengen aan uw zoon, geniet mee van de
mooie natuur waar hij een heel kamp mag vertoeven en wandel met ons mee op een mooie familie
wandeling!
(*de bezoekdag is enkel mogelijk indien de Corona maatregelen -die dan van kracht zijn- dit toelaten)
Hoe schrijf ik mijn zoon in? Inschrijvingen zijn mogelijk online vanaf de paasvakantie. Spreek gerust
een leider aan om u verder te helpen!
Meer concrete en praktische informatie over het kamp volgt in de komende boekjes. Heb je nog een
vraag? Spreek ons zeker aan of stuur een mailtje of berichtje op Facebook!

Banactiviteiten
Leeuwkes
We gaan er weer tegenaan! We hebben voor jullie weer een heleboel leuke activiteiten
voorzien boordevol plezier en avontuur! De kerstvakantie is gedaan en de leiding staat weer
klaar om jullie een nieuw trimester vol onvergetelijke momenten te geven.

Zondag 23 januari: Prehistorische voetbal Ft. De rode leeuwkes
Vandaag vermaken we ons met de voetbaltalenten binnen onze KSA! De rode leeuwkes
waren zo een toppers, dat zelfs de rode duivels er schrik van zouden hebben, maar in de
prehistorie hadden ze geen voetballen en doelen zoals wij ze nu kennen, we zijn benieuwd
hoe de Leeuwkes dit gaan oplossen!

Zondag 6 februari: Welcome to the jungle
De leeuwkes gaan vandaag op avontuur in de plaatselijke jungle van Erembodegem, waar ze
op zoek zijn naar een verborgen schat die honderden jaren eerder verstopt zou geweest zijn
in het hart van onze lokale jungle!

Zondag 13 februari: Vriendjesdag
Vriendjesdag, zit ge soms eens in de klas te denken: “Bwa das ne toffe
gast. Waarom zit die niet in onze KSA?” Of heeft uw beste vriend door
corona al zijn hobby’s opgegeven en heeft hij niets meer te doen? Pak
hem dan vandaag mee naar de KSA, want elke vriend die je meeneemt
zorgt ervoor dat je meer kans maakt om een super leuke prijs te winnen.
TIP : Neem zeker elke jongen van je klas mee (kan misschien handig zijn tijdens het spel).

Zondag 27 februari: Belgium’s Got Talent
Uit ervaring weten we dat de leeuwkes heel getalenteerd zijn, maar we zijn benieuwd wat ze
nog allemaal te bieden hebben! Dit zullen we te weten komen met onze eigen talentshow,
uiteindelijk zullen we weten welk leeuwke het meest getalenteerd is!

Zaterdag 5 maart: Wafelenbak
Gelijk dat onzen Eerwaarde vroeger altijd zei: “De gebrade kiekens zullen niet in uwe mond
vliegen.” Daarmee bedoelde hij dat de KSA af en toe ook wel eens centje nodig heeft en daar
gaan we vandaag voor zorgen. Met onze jaarlijkse wafelenbak proberen we aan iedereen in
Erembodegem een heerlijke wafel verkopen om zo onze kas te spijzen. Met deze centjes
kunnen wij dan nieuw spelmateriaal aankopen waarmee jullie dan kunnen spelen en uit de
bol gaan.
TIP: Doe vandaag goede stapschoenen aan want jullie gaan veel mogen stappen.

Zondag 13 maart: Schaatsen met den bond
Merci maten en makkers om zo hard te werken op de wafelenbak! Als bedankje gaan we
vandaag met heel den bond gaan schaatsen in Liedekerke.
!!!!!BELANGRIJK!!!!!: Vergeet niet om uw handschoenen mee te nemen ( zonder
handschoenen mag je de schaatspiste niet op) en voor deze ene keer mag je met een lange
broek naar KSA komen.

Zondag 20 maart: Activiteit met KSA Roo
Over deze activiteit kan ik je nog niet veel vertellen. Vooral omdat er iets vreemds is gebeurd
bij KSA Roo, maar plezant wordt het vast en zeker. Hou vooral onze facebook en je mail in
de gaten voor verder informatie.

Zondag 3 april: cluedo
We hebben van enkele betrouwbare bronnen te horen gekregen dat
er een van onze leiders vermist is, en waarschijnlijk is deze leider
ontvoerd naar een geheime locatie, nu rekenen we er op dat de
leeuwkes ons helpen in de zoektocht naar deze vermiste leider!

Weekend 08-10 april: Kluizenkermis
Voor alle mensen die er tijdens de corona bijgekomen zijn zal ik snel een woordje uitleg
geven over wat kluizenkermis eigenlijk is. Kluizenkermis is een 3 daags feest waarbij er op
vrijdag avond een quiz wordt georganiseerd, zaterdag organiseren we iets voor de jeugd en
zondag sluiten we af met onze wel gekende proeverijtocht, waar jij en je familie op het
gemak kunnen genieten van de rijke Erembodegemse natuur en de vriendelijke mensen in
Erembodegem.
TIP: Neem goede wandelschoenen en een centje mee voor een droge worst of een pakske
frit met saas.
Tot snel!
Jullie epische leiders:
Arnaud Bouckaert (AKA Bouckie) Pieter-Jan Wyns (AKA Wynnie)

Pieter-Jan Arijs (AKA PJ)

Jongknapen
We zijn terug! Ondanks een nieuwe Corona-variant en een aantal nieuwe regels, willen wij er
toch voor zorgen dat jullie een semester hebben dat bol staat van toffe activiteiten! Jullie
zullen ongetwijfeld veel plezier hebben en wij zullen met plezier leiding geven! Vergeet zeker
niet om af en toe de Facebook- en Instagrampagina van ons KSA te checken om op de hoogte
te blijven van onze activiteiten en andere evenementen (bv de Wafelenbak), bovendien
posten wij geregeld foto’s van onze activiteiten.

Zondag 23 januari: De slimste jongknaap ter wereld

Deze zondag testen wij of jullie naast sterk en moedig ook slim zijn want wij presenteren ……
De Slimste jongknaap van heel de KSA! Jullie zullen uitvoerig getest worden in verschillende
ronden en deze quiz bevat ook doe-opdrachten waarin punten kunnen worden verdiend!
De winnaars zullen rijkelijk beloond worden!

Zondag 6 februari: De Winterspelen

Vandaag staan de Winterspelen op de agenda! Wat deze Winterspelen juist inhouden en
welke opdrachten jullie juist moeten uitvoeren, zullen jullie zelf moeten komen ontdekken!
Maar wat vast staat is dat het weer drie dolle uren zullen zijn, vol van plezier en vertier!
TIP: Vergeet zeker geen kledij mee te doen die vuil mag worden!

Zondag 13 februari: Vriendjesdag

Vriendjesdag, zit ge soms eens in de klas te denken: “Bwa das ne toffe gast. Waarom zit die
niet in onze KSA?” Of heeft uw beste vriend door corona al zijn hobby’s opgegeven en heeft
hij niets meer te doen? Pak hem dan vandaag mee naar de KSA, want elke vriend die je
meeneemt zorgt ervoor dat je meer kans maakt om een super leuke prijs te winnen.
TIP : Neem zeker elke jongen van je klas mee (kan misschien handig zijn tijdens het spel).

Zondag 27 februari: De queeste van Eduardus van Erembald

Er was eens een moedige en koene ridder genaamd Eduardus van Erembald
die leefde in een burcht te Erembodegem, hij had een voorspoedig leven en
was gelukkig totdat hij …… PLOTSELING VERDWEEN! Sindsdien heeft niemand
nog iets van hem gehoord! Aan jullie om dit mysterie op te lossen!
TIP: Vergeet zeker geen goede stapschoenen aan te doen!

Zaterdag 5 maart: Wafelenbak

Gelijk dat onzen Eerwaarde vroeger altijd zei: “De gebrade kiekens zullen niet in uwe mond
vliegen.” Daarmee bedoelde hij dat de KSA af en toe ook wel eens centje nodig heeft en daar
gaan we vandaag voor zorgen. Met onze jaarlijkse wafelenbak proberen we aan iedereen in
Erembodegem een heerlijke wafel verkopen om zo onze kas te spijzen. Met deze centjes
kunnen wij dan nieuw spelmateriaal aankopen waarmee jullie dan kunnen spelen en uit de
bol gaan.
TIP: Doe vandaag goede stapschoenen aan want jullie gaan veel mogen stappen.

Zondag 13 maart: Schaatsen met den bond

Merci maten en makkers om zo hard te werken op de wafelenbak! Als bedankje gaan we
vandaag met heel den bond gaan schaatsen in Liedekerke.
!!!!!BELANGRIJK!!!!!: Vergeet niet om uw handschoenen mee te nemen ( zonder
handschoenen mag je de schaatspiste niet op) en voor deze ene keer mag je met een lange
broek naar KSA komen.

Zondag 20 maart: Activiteit met KSA Roo

Over deze activiteit kan ik je nog niet veel vertellen. Vooral omdat er iets vreemds is gebeurd
bij KSA Roo, maar plezant wordt het vast en zeker. Hou vooral onze facebook en je mail in
de gaten voor verdere informatie.

Zondag 3 April: Utopia

Vandaag gaan we op reis naar een land genaamd Utopia!
We gaan op
ontdekkingstocht en jullie zullen jullie ogen niet geloven! Trek jullie stoutste schoenen maar
aan want jullie zullen ze nodig hebben!

Weekend 08-10 april: Kluizenkermis

Voor alle mensen die er tijdens de corona bijgekomen zijn zal ik snel een woordje uitleg
geven over wat kluizenkermis eigenlijk is. Kluizenkermis is een 3 daags feest waarbij er op
vrijdag avond een quiz wordt georganiseerd, zaterdag organiseren we iets voor de jeugd en
zondag sluiten we af met onze wel gekende proeverijtocht, waar jij en je familie op het
gemak kunnen genieten van de rijke Erembodegemse natuur en de vriendelijke mensen in
Erembodegem.
TIP: Neem goede wandelschoenen en een centje mee voor een droge worst of een pakske
frit met saas.

Hopelijk tot snel,
Jullie favoriete kobboys/leiding/maten/makkers
Kasper (AKA Munckie)

Senne

Knapen
Dit trimester wordt kort maar krachtig; een heuse mix van relaxen, competitie en teamwork!
Het is tijd om de knapen bovenaan de pikorde te plaatsen. Als echte ban gaan we er stevig
tegenaan met een quiz, een toernooi en een pittige wedstrijd.

Zondag 30 Januari: Quiz

Zondag 13 februari: Vriendjesdag
Vriendjesdag, zit ge soms eens in de klas te denken: “Bwa das ne toffe gast. Waarom zit die
niet in onze KSA?” Of heeft uw beste vriend door corona al zijn hobby’s opgegeven en heeft
hij niets meer te doen? Pak hem dan vandaag mee naar de KSA, want elke vriend die je
meeneemt zorgt ervoor dat je meer kans maakt om een super leuke prijs te winnen.
TIP : Neem zeker elke jongen van je klas mee (kan misschien handig zijn tijdens het spel).

Zondag 20 Februari: Knapentoernooi
Tijdens dit knapentoernooi zullen we kijken wie van jullie de beste digi-knaap is. Naast nog
wat oefenen op het sjorren (zodat we in de volgende activiteit de oudere groepen kunnen
verbazen met onze skills) houden we ook een echt, authentiek Fifa-toernooi. Wie van jullie is
er de meester van het digitale veld?

Zaterdag 5 maart: Wafelenbak
Gelijk dat onzen Eerwaarde vroeger altijd zei: “De gebrade kiekens zullen niet in uwe mond
vliegen.” Daarmee bedoelde hij dat de KSA af en toe ook wel eens centje nodig heeft en daar
gaan we vandaag voor zorgen. Met onze jaarlijkse wafelenbak proberen we aan iedereen in
Erembodegem een heerlijke wafel verkopen om zo onze kas te spijzen. Met deze centjes
kunnen wij dan nieuw spelmateriaal aankopen waarmee jullie dan kunnen spelen en uit de
bol gaan.
TIP: Doe vandaag goede stapschoenen aan want jullie gaan veel mogen stappen.

Zondag 13 maart: Schaatsen met den bond
Merci maten en makkers om zo hard te werken op de wafelenbak! Als bedankje gaan we
vandaag met heel den bond gaan schaatsen in Liedekerke.
!!!!!BELANGRIJK!!!!!: Vergeet niet om uw handschoenen mee te nemen ( zonder
handschoenen mag je de schaatspiste niet op) en voor deze ene keer mag je met een lange
broek naar KSA komen.

Zondag 20 maart: Activiteit met KSA Roo
Over deze activiteit kan ik je nog niet veel vertellen. Vooral omdat er iets vreemds is gebeurd
bij KSA Roo, maar plezant wordt het vast en zeker. Hou vooral onze facebook en je mail in
de gaten voor verdere informatie.

Zondag 27 Maart: EK Sjorren
Het is tijd om aan de kerels te laten zien wie hier de echte
mannen zijn! We hebben er een hele tijd op geoefend, nu
wordt het tijd om te tonen wie er het beste kan sjorren. Neem
gerust handschoenen mee voor deze activiteit als je eerder al
last had met het sjorren.

Weekend 08-10 april: Kluizenkermis
Voor alle mensen die er tijdens de corona bijgekomen zijn zal ik snel een woordje uitleg
geven over wat kluizenkermis eigenlijk is. Kluizenkermis is een 3 daags feest waarbij er op
vrijdag avond een quiz wordt georganiseerd, zaterdag organiseren we iets voor de jeugd en
zondag sluiten we af met onze wel gekende proeverijtocht, waar jij en je familie op het
gemak kunnen genieten van de rijke Erembodegemse natuur en de vriendelijke mensen in
Erembodegem.
TIP: Neem goede wandelschoenen en een centje mee voor een droge worst of een pakske
frit met saas.

Vriendelijke KSA groet,
Jullie epische levenslustige leider:
Caspar (AKA Gaazbar)

Kerels
De Kerstvakantie zit er weer op en de leiders hebben juist gedaan met hun examens. Ondanks de
nieuwe C-variant en de daarbijhorende regeltjes heeft jullie favoriete leider er toch voor kunnen
zorgen dat jullie kalender boordenvol toffe activiteiten staat. Vergeet niet om voor elke activiteit de
kleine omschrijving te lezen en hou ook zeker de groepchat op Messenger in de gaten om altijd up to
date te zijn.

Zondag 30 januari: Tour de Flandrien

Wat is een Flandrien? Volgens de koersboekskes is een Flandrien een
wielrenner die tijdens de 6 daagse koers grote showboy’s waren. We
gaan eens kijken of jullie echte Flandriens zijn.
TIP: Neem vandaag zeker je FIETS mee want zonder fiets kan je geen
Flandrien zijn!

Zondag 13 februari: Vriendjesdag

Vriendjesdag, zit ge soms eens in de klas te denken: “Bwa das ne toffe gast. Waarom zit die niet in
onze KSA?” Of heeft uw beste vriend door corona al zijn hobby’s opgegeven en heeft hij niets meer
te doen? Pak hem dan vandaag mee naar de KSA, want elke vriend die je meeneemt zorgt ervoor dat
je meer kans maakt om een super leuke prijs te winnen.
TIP : Neem zeker elke jongen van je klas mee (kan misschien handig zijn tijdens het spel).

Zondag 20 februari: Stads Spel: Bockie style

Kennen jullie Bockie al? Nee, zoek hem dan snel even op op
YouTube. Als je hem al kent zou ik durven zeggen: “Nekeer iet
eten zeker?” en das ook wa we gaan doen vandaag. We gaan
proberen om tijdens de activiteit 12 hapkes te eten in Aalst.

iet te gaan eten, zeker?”.

TIP : Vraagt aan de mama of de papa een centje om “Nekeer

Zaterdag 05 maart: Wafelenbak

Gelijk dat onzen Eerwaarde vroeger altijd zei: “De gebrade kiekens zullen niet in uwe mond vliegen.”
Daarmee bedoelde hij dat de KSA af en toe ook wel eens centje nodig heeft en daar gaan we vandaag
voor zorgen. Met onze jaarlijkse wafelenbak proberen we aan iedereen in Erembodegem een
heerlijke wafel verkopen om zo onze kas te spijzen. Met deze centjes kunnen wij dan nieuw
spelmateriaal aankopen waarmee jullie dan kunnen spelen en uit de bol gaan.
TIP: Doe vandaag goede stapschoenen aan want jullie gaan veel mogen stappen.

Zondag 13 maart: Schaatsen met den bond

Merci mannen om zo hard te werken op de wafelenbak! Als merci gaan we vandaag met heel den bond
gaan schaatsen in Liedekerke.
!!!!!BELANGRIJK!!!!!: Vergeet niet om uw handschoenen mee te nemen ( zonder handschoenen
mag je de schaatspiste niet op) en voor deze ene keer mag je met een lange broek naar KSA
komen.

Zondag 20 maart: Activiteit met ksa Roo

Over deze activiteit kan ik je nog niet veel vertellen. Vooral omdat er iets vreemds is gebeurt bij ksa
Roo. Hou vooral onze facebook en je mail in de gaten voor verder informatie.
TIP: Als ge vindt da FB en Mail voor boomers is kunt ge mij ook altijd uw tiktok geven en dan verwittig
ik u via een tiktok filmpke.

Zondag 27 maart: EK Sjorren

Het Erembodegems Kampioenschap Sjorren of het EK Sjorren. Voor dit
kampioenschap waren er gelukkig geen kwalificatierondes nodig, dus
kunnen we vandaag direct beginnen aan de finale. De Knapen tegen de
Kerels om ter snelst en om ter best sjorren. Wie zal er winnen?
TIP: Tenzij je sjorkoord met je tanden wilt snijden stel ik voor om een
zakmes mee te nemen.
Ter info: Definitie van een zakmes: een mes dat in je zakken past. Het
is dus niet nodig om een kapmes of machete mee te nemen.

Weekend 08-10 april: Kluizenkermis

Voor alle mensen die er tijdens de corona zijn bijgekomen zal ik snel een woordje uitleg geven over
wat kluizenkermis eigenlijk is. Kluizenkermis is een 3 daags feest waarbij er op vrijdagavond een quiz
wordt georganiseerd, op zaterdag organiseren we iets voor de jeugd en zondag sluiten we af met onze
wel bekende proeverijtocht, waar jij en je familie op het gemak kunnen genieten van de rijke
Erembodegemse natuur en de vriendelijke mensen in Erembodegem.
TIP: Neem goede wandelschoenen en een centje mee voor een droge worst of een pakske frit me saas.
Jullie epische leider en bonds op zijn véloke:

Tanguy Bouckaert (AKA Tonny)

Een doolhof tegen de verveling

Verschillende soorten knopen

Verschillende sjortechnieken

Ik zit met een vraag, wat nu?
Hierbij geven we graag nog eens een overzicht van
alle mogelijke kanalen om ons te bereiken!
ALGEMEEN:
De volledig leidingsploeg staat altijd voor u klaar. Het eerste aanspreekpunt is natuurlijk de hoofdleider
Cedric (en Sander). Maar ook de banleiders helpen u graag verder bij eventuele vragen of problemen!
U kan ons gemakkelijk bereiken via volgende kanalen:
E-mail:
info@ksa-sint-amandus.be
(We hebben de afgelopen wat technische problemen gehad met onze mailbox. Deze zouden nu volledig
achter de rug moeten zijn! Onze excuses!)
Website:

www.ksa-sint-amandus.be
Hier kan je alle activiteiten per ban terugvinden. Ook inschrijvingen voor speciale
activiteiten gebeuren via onze website. Via het contactformulier kan u ook altijd een
vraag of opmerking versturen!

GSM:

Voor noodgevallen!
0470/297536 (Tanguy)
0478/220797 (Kasper Demuynck)

Facebook:

‘KSA Sint-Amandus Erembodegem’
(Pagina)
Geef deze pagina zeker een like om de berichtjes te zien verschijnen over alle
activiteiten die we doen. Wordt ook gebruikt om algemene informatie aan te
kondigen.
‘Ouders van KSA Erembout’
(Groep)
Deze groep is opgericht om het contact met de ouders en tussen de ouders te
vergemakkelijken. Last minute aankondigingen worden altijd per mail/sms verstuurd,
maar zullen ook hierin verschijnen. U kan deze groep ook gebruiken om vragen te
stellen aan ons of andere ouders, afspreken om samen te rijden, oude KSA-kleren
doorverkopen en nog veel meer!
U vindt deze groep vinden door de volledige naam in de Facebook zoekbalk in te geven
of via volgende link:
www.facebook.com/groups/oudersvanksaerembout

UNIFORM/PULLS:
Arnaud Bouckaert(-12)/ Caspar Nuel(+12) is hiervoor de verantwoordelijke. Na elke activiteit is er de
mogelijk om een nieuwe pull of uniform/sjaaltje te bestellen. Betalingen gebeuren altijd via
overschrijvingen.

PS: Onze Eremboutjes zijn nog alijd in de aanbieding. Spreek een leider aan er
eentje te kopen!!!

KALENDER 2de TRIMESTER 2021-2022
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De slimste jongknaap ter
wereld

Zondag 30/01/22
Zondag 06/02/22

Welcome to the jungle

De Winterspelen
VRIENDJESDAG

Zondag 13/02/22
Zondag 20/02/22

Zondag 27/02/22

Belgium's Got Talent

De queeste van Eduardus
van Erembald

Zaterdag 05/03/22

Wafelenbak*

Zondag 13/03/22

SCHAATSEN met heel den Bond*

Zondag 20/03/22

Activiteit met ksa Roo*
EK Sjorren

Zondag 27/03/22
Zondag 03/04/22

Cluedo

Utopia
Kluizenkermis*

8, 9 en 10/04/22

TENTENKAMP 18-28 JULI 2022 (Leeuwkes 24-28 JULI)
*Onder voorbehoud, enkel mogelijk indien de corona matregelen dit toelaten.

EK Sjorren

