
Leeuwkes 
Dag Leeuwkes, 

We zijn alweer aangekomen bij de laatste echo van dit KSA-jaar. Dat wil niet zeggen 

dat we gaan uitbollen! Er staan de komende maanden nog heel wat leuke 

activiteiten op jullie te wachten. Tot dan! 

Emile Massa : 04 72 65 32 04 

Lisanne Vennens : 04 68 18 26 22 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mei 

Knutseltijd! Vandaag gaan we creatief aan de 

slag! Wat we gaan maken blijft nog een geheim. 

TIP: het plakt 

8 mei 

Zie jij ook vaak afval langs de straat of in de beek? 

Vandaag gaan we daar iets aan doen! We gaan 

plandelen, dat is wandelen en tegelijk afval 

ophalen. Komen jullie mee Vrasene een beetje 

properder maken?  

22 mei 

Vandaag staat er een KSA-klassieker op het 

programma! 

TIP: het spel begint met een appel en een ei 

 

15 mei 

Vroeger was het KSA-terrein geen plaats om te 

spelen, maar een zee. Piraten vielen elkaar aan 

om zoveel mogelijk schatten te veroveren! Zou er 

eentje achtergebleven zijn? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 juni 

Dagje DADA! We maken vandaag een keileuke 

uitstap, meer info volgt nog! 

 

 

3 tem 7 augustus 

WOEHOEEEEEEE het is eindelijk zo ver! Een jaar lang 

hebben we afgeteld naar ons zomerkamp! Verdere 

informatie zal nog meegedeeld worden. Wij kijken er alvast 

hard naar uit om jullie in de Ardennen te verwelkomen! 

12 en 19 juni 

Deze twee weken zal het geen activiteit zijn. Wij 

zijn volop aan het studeren voor onze examens... 

Duimen jullie voor ons? 

5 juni 

Vandaag hopen wij op een stralende zon, 

want het is tijd om onze waterpistolen 

boven te halen! Jullie zijn toch niet bang 

om een beetje nat te worden? 

Groetjes van jullie leidingsduo 

Emile & Lisanne 

29 mei 

Vandaag gaan we ons gezellig dorp 

verkennen! Doe schoenen aan die 

gemakkelijk zitten.        

 



Springers 
Dag lieve springertjes!! Het is alweer de laatste echo van het jaar 

    , maar niet getreurd we gaan er nog een toffe 2 maanden van maken 

en daarna weer genieten van een welverdiende vakantie met een te gek 

kamp! Wij kijken alvast uit naar de toffe activiteiten die nog te 

wachten staan. Xxx   

 

 

 

Zondag 1 mei  

Vandaag gaan we eindelijk slijm maken! Joepieee !!!  

 

 

 

Zondag 8 mei  

Vandaag gaan we van Vrasene een groener dorp 

maken, we gaan met heel ksa vuil rapen.  

 

 

 

 

 

Zondag 15 mei  

Vandaag starten we met een appel en hopen we met iets groots terug 

te komen.  

 

 

Zondag 22 mei   

Plonsje hier plonsje daar wij hopen dat 

jullie zwembenen goed wakker zijn want 

we gaan naar het zwembad van Beveren 

vandaag.  

 

 



Zondag 29 mei tot en met 19 juni  

Het spijt ons, maar het is geen activiteit. 

jullie leiding heeft de komende weken 

examens, wij zijn dus druk bezig met 

studeren.        

 

 

 

 

Zondag 26 juni   

Vandaag is het dagje dada!!  

Verdere info over deze dag volgt nog.

  

 

 

 

 

3-13 augustus  

We wilde graag al even vermelden dat het van 

woensdag 3 augustus tot en met zondag 7 augustus 

ons jaarlijks kamp is.  

 

 

 

 

 

Groetjes jullie leiding !! 

 

 

 

 

 

Yani en Silke 

Xxx  

 



Pagadders 

Dag lieve pagadders!! Hebben jullie een goede vakantie gehad?  

Wij wel en daarom zijn wij ook klaar voor onze laatste, maar mooiste maanden van het KSA 

jaar! Wij hopen iedere zondag op jullie talrijke opkomst!!  

TOT DAN!! 

Zondag 1 mei 

Heel heel lang geleden hebben wij jullie eens beloofd om jullie 

te leren sjorren. Helaas pindakaas is dit er nog niet van 

gekomen. Alle geluk hebben we nog de maanden mei en juni om 

jullie dit te leren, zodat we op kamp iets kunnen bouwen 

waarvan de andere ‘WAUW’ zeggen. ;) 

 
-- 

Zondag 8 mei  

Vandaag staat er een KSA-klassieker op het programma!! 

TIP: Het begint allemaal met een appel of een ei. 

 

Zondag 15 mei  

Wie vandaag nog proper is zal daar spijt van krijgen!!!  

Vandaag hangen we het varken uit en maken we ons eens lekker vuil.  

(sorryyy mama’s en papa’s!!!!)  

P.S. Kleren die vuil mogen worden is vandaag een ‘MUST’  

 

Zondag 22 mei  

Pief, poef, paf en jij bent af!! 

Paintball is een sport die ontstaan is in de Verenigde Staten, waar het voor het eerst 

gespeeld werd in de jaren 1980. Het is de bedoeling dat men elkaar beschiet met 

verfballetjes (gevuld met een onschadelijk gelatine-kleurstoffenmengsel). 

 

Zondag 29 mei 

Sjorren? Kunnen jullie dat nog? Wij hopen van wel, want 

vandaag mogen jullie dat eens laten zien. Hopelijk wordt het 

een stevig kamp en kan het de hele zomer blijven staan! 

 

 

  



Zondag 5 juni 

SPORTTENUE!!!! 

‘Wii’ gaan sporten vandaag, want wij als echte KSA’ers geven 

NIET op en blijven strijden tot we er bij neervallen (kruipen)! 

“Sporten, ik word daar zooo moe van!” ~ Kabouter Lui 

 

 

Zondag 12 juni 

Omdat de vliegercompetitie vorige maand zo een succes was, doen we deze maand een 

boogschietcompetitie!! Hou jullie dus maar al klaar en oefenen is de boodschap. 

SEE YOU AT THE COMPETITION!! 

Zondag 19 juni 

 

 

 

 

 

Zaterdag 25 juni  

Rararara, wat zouden we vandaag doen?!?!  

Het is vandaag DAGJE DADA!! Jaja jullie lezen het goed. 

Vandaag gaan we naar een pretpark, Whooohoo!! 

P.S. Verdere info volgt via de brief. 

 

- 

3 augustus t.e.m. 7 augustus 

Het kampppp!! Dit is spijtig genoeg het begin van het einde :( 

Maar niet getreurd, want we gaan er een geweldig kamp van maken!!  

Het enige waar jullie voor moeten zorgen is jullie valies en wij doen de rest!! 

P.S. Verdere info volgt in de kamp echo. 

Liefsss jullie leiding 

Steyn & Luka 

 



Roodkappe�
Dag roodkapjes, nu de paasvakantie weeral achter de rug is kunnen we beginnen
aan het laatste deel van het jaar. We verwachten ons natuurlijk aan goed weer dus

dit wil zeggen: veel buitenspeelplezier!

Kilian : 0470 82 40 64
Amber : 0483 29 88 22

Zondag 1 mei:
Wie een mooi schilderij wil maken moet hier
natuurlijk de juiste verf voor hebben. Deze
verf zullen jullie niet zomaar krijgen 😉

Zondag 8 mei:
Samen spelen is leuk maar alleen spelen kan ook leuk zijn. Vandaag spelen we 1
tegen allen. Wie kan het snelste de opdrachten vervullen alleen of in groep?

Zondag 15 mei:
Deze zomervakantie vindt zoals elk jaar de Tour de France
plaats. Wie kan er nu beter deze wedstrijd rijden dan de
Roodkappen zelf? Vandaag is onze eerste training!

Zondag 22 mei:
In mei legt elke vogel een ei. Ei: Bijna ronde voortplantingscellen die worden
voortgebracht door de vrouwtjes van bepaalde dieren, zoals vogels en de meeste
reptielen; ze bestaan uit een ovum en het omhulsel van kiemwit, gelei, vliezen of
eierschaal.  Maar kunnen jullie een eitje verwerken? 😈

Zondag 29 mei:
Van Afrika tot in Amerika Van op de Himalaya tot in de
woestijn Afrika tot in Amerika. Ja, wij zijn zoveel mooier als
we samen zijn.
Hand in hand! Oog in oog!  Alle kleuren van de regenboog!



Zondag 5 juni:

Dit is Cluedo. Het doel van het spel is om de moord op te lossen, en oplossen
betekent: ontdekken wie van de zes gasten de moord gepleegd heeft, met welk van
de zes mogelijke wapens, en in welke van de negen ruimtes van het kasteel. Cluedo
wordt gespeeld met een bord waarop dit huis is afgebeeld.

Zondag 12 juni:
Één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven,
Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter, alweer een kilometer
Één,twee,drie,vier,vijf,zes,zeven
Zo gaat ie goed zo gaat ie beter
Alweer een kilometer van mijn schoenen afgesleten

Zondag 19 juni:
Vandaag gaat het een mooie dag zijn en wat is nu het
leukste om met goed weer te doen? Natuurlijk,
waterspelletjes buiten!!

Zaterdag 25 juni:
Zoals jullie weten is het jaarlijks dagje dada wanneer we allemaal samen een top
dag hebben. verdere informatie volgt nog.

Zondag 26 juni:
Geen activiteit omdat het gisteren dagje dada was.

Kamp in de zomer:
Het is bijna weer zo ver het kamp waar jullie op wachten. Dit kamp gaat doorgaan op
3 augustus tot 13 augustus, 10 daagjes weg van thuis. Met boordevolle leuke
activiteiten, lekker eten, en zo veel meer. Hopelijk hebben jullie er allemaal zin in!!
Wij alle sinds wel! Verdere informatie gaan wij jullie nog mededelen.

Groetjes jullie leiding
Amber & Kilian



Jongknapen 
Hey, de laatste twee maanden van ons jaar zijn weeral aangebroken. 

We gaan er nog eens een goeie lap op geven! Hopelijk met veel 

schoon weer en jullie aanwezigheid!!! 

 

Zondag  1 mei 

Op KSA laten we al ies geiren et varken uit, vandaag mogen jullie dat weer eens goed komen doen. 

We spelen een spel met om-ter-vuilst worden! TIP: doe niet jullie beste kleren aan! 

Zondag 8 mei 

Wij als KSA’ers zijn trots op ons dorp en we willen ons dan ook engageren om 

het mee proper te houden! Daarom gaan we vandaag, met heel KSA,  Vrasene 

proper maken, we nemen een grijper in de hand en doorkruisen heel het dorp 

tot het laatste papiertje opgeruimd is!  Zo maken we van Vrasene een nog 

mooier dorp! 

 

Zondag 15 mei 

Onze boomhut(LE FROMAGE)  kan wel 

nog eens wat aandacht gebruiken! We 

gaan er eens een betere trap aan 

sjorren en een paar muurtjes om wat 

beschut te zitten! Neem vooral jullie sjor 

kennis terug mee!  

 

Zondag 22 mei 

Vandaag wordt in de polders op de rechter schelde 

oevers de Antwerp Port Epic gereden. Een koers over 

kasseibanen en polderwegjes, wij gaan vandaag ook 

eens testen of we dat even goed kunnen als Mathieu 

Van der Poel. Kom allemaal met de fiets voor een ritje 

door de Vrasense polders.  

 

Zondag 29 mei 

We spelen een spel waarbij jullie allemaal onder elkaar hangen, jullie kunnen opdrachten spelen 

tegen de spelers net onder of boven jullie om op te schuiven. Jullie weten vast al welk spel we 

bedoelen, maar wie als eerst de naam van dit spel kan zeggen tegen ons mag bovenaan beginnen! 



Zondag 5 juni 

Paintballen kennen jullie misschien wel, maar kennen jullie 

de KSA versie ervan al…? Met een plastiekbuis en een nat 

propje wc-papier gaan we de strijd aan! 

 

Zondag 12 juni  

We gaan vandaag vanalles doen met een bal. Hopelijk staan jullie vaardigheden wat op punt en is de 

coördinatie en concentratie niet thuis vergeten. Zorg dat jullie goed uitgerust zijn want het zou wel 

eens vermoeiend kunnen worden!  

 

Zondag 19 juni  

Het is bijna officieel zomer met hopelijk goeee weer en 

véél zon!! We gaan ons vandaag al eens opwarmen, of 

misschien beter afkoelen voor ne goeie zomer, met veel 

waterspellekes!  

 

 

Zaterdag 25 juni 

Dagje dada: meer info volgt! 

 

Woensdag 3 augustus tot zaterdag 13 augustus  

Hou zeker allemaal deze dagen vrij want we gaan weer op groot kamp !! 

 

 

Groetjes Cisse & Lennert 

 



Jimmers 
WAAAAT!!! Het is al de laatste echo van het jaar!! We gaan er nog een laatste toffe 2 maanden van 

maken en in augustus sluiten we dan af met een onvergetelijk kamp!! 

 

 

Zondag 8 mei 
Haal jullie vriendelijkste glimlach maar boven, want we gaan 

op ruiltocht!! Ik verwacht jullie tegen 14u @de sjorre. 

 

 

 

Vrijdag 13 mei 
Oei oei, vrijdag de 13e!! Zie maar dat er geen ongelukken gebeuren!! 

 

 

Vrijdag 20 mei 
Hoe goed kennen jullie elkaar nu eigenlijk na zo’n KSA-jaar? Hoe goed kunnen jullie samenwerken? 

We ontdekken het vanavond. Tot dan xx 

 

Vrijdag 27 mei 
Vanavond is het jammer genoeg geen activiteit. Ik ben druk aan het studeren voor mijn examens   

 

Vrijdag 3 juni 

 



 

Vrijdag 10 juni 
Sorry ladies, ik heb nog steeds examens. Tel maar al af naar volgende week!! 

 

 

Vrijdag 17 juni 
We gaan gezellig BBQ’en!!! Jullie moeten dus nog niet gegeten hebben. Smullen maar!! 

 

 

 
Zaterdag 25 juni 

Dagje Dada!! We gaan ons eens goed uitleven in het tofste 
pretpark!! Meer info volgt nog   

 

 

 
 
 

3 tot 13 augustus 
KAMP!!!!!!! Hou deze data zeker vrij, want het wordt superleuk!!  

 

 

 

 

 

XOXO 
Dorien 

0499 76 34 67 

 



Knapen 

6 mei 

 
 

13 mei 

 
20 mei 

 



 

27 mei Het ganzenbord is een klassiek bordspel. Het speelbord is voorzien van een aantal speciale 

velden zoals de put en de gevangenis, die de speler hinderen op de weg naar zijn einddoel. Slechts de 

dobbelsteenworpen zijn bepalend voor de uitslag van het spel en alleen door middel 

van valsspelen kunnen de deelnemers het spelverloop beïnvloeden en daarmee de kans op winnen 

verhogen. 

 

3 juni 

Vandaag is het geen activiteit, wij hebben examens. 

10 juni  

 
 

17 juni  

Een barbecue is een gebruiksvoorwerp waarmee men vlees en andere voedingsproducten kan 

bereiden door deze te roosteren. 

24 juni  

Zie 25 juni 

25 juni 

Vandaag is het Dagje Dada. Meer info volgt later. 

 

3-13 augustus 

Het groot kamp voor de Knapen is van 3-13 augustus. Meer info volgt later. 

 

 

Groeten Katie Sigmond 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bordspel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterput
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevangenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valsspelen


Zondag 8 mei 2022
We starten de maand mei met een activiteit op zondag,
namelijk plandelen... Voor wie dit nog niet kent: Het is een
samentrekking van ‘wandelen’ en het Zweedse woord
‘plocka’, wat ‘verzamelen’ betekent. Wandelen en afval
verzamelen tegelijk dus!

Wij gaan samen met heel KSA wandelen en Vrasene terug
schoon maken! 
We verwachten jullie om 14u aan De Sjorre.

S I M M E R S
Hello liefste dames

De laatste twee maanden van ons werkjaar gaan jammer genoeg vanaf nu in :(((
Maaaaar dat wil ook zeggen dat het kamp dichterbij komt!

Zet het maar in jullie agenda's: 3-13 augustus 2022!!!
 Joepie! Lang leve de zomer!

 
We verwachten jullie elke vrijdag om 19u @ De Sjorre

 
Veel liefs x

 
Bieke De Meulenaere: 0483 29 88 90

Louise Massa: 0471 04 62 16

Vrijdag 13 mei 2022
Vrijdag de dertiende wordt door veel mensen als een 
ongeluksdag beschouwd; wij gaan vandaag eens zien

of dat ook echt waar is!

Vrijdag 20 mei 2022
Vandaag gaan we de dag plukken vrienden!
Komen jullie allemaal met de fiets naar KSA? 
 



Vrijdag 27 mei 2022
Alles voelt zo ongewooooooooon, alles voelt zo
ongewoooooon, had ik jou maar nooit ontmoet want nu, weet
ik niet hoe ik zonder moet!!!!!!

Omdat mijn ouders vandaag meer dan 25 jaar getrouwd zijn,
gaan we de liefde vieren! Wat denken jullie daarvan?

Vrijdag 3 juni 2022
Kennen jullie dit liedje nog?

Ik ben jooooooong, de wereld ligt aan mijn voeteeeeen! 
Het leven wil mij ontmoeteeeeen! Ik doe wat ik wil!!

Dat is vooral... alles wat niet mag!!  

Vrijdag 10 juni 2022
Vandaag maken we foute vrienden... jaja... be ready!

Vrijdag 17 juni 2022
Omdat we het KSA-jaar in schoonheid willen

afsluiten, is het vandaag BBQ met de hele +12! 
Nog niet teveel op voorhand eten dus :)

Zaterdag 25 juni 2022
Vandaag is het DAGJE DADA!!!
Zet deze dag maar al in jullie agenda! 
Verdere info over wat we gaan doen, volgt nog!

Heel veel knuffels

Bieke & Lou



JONG-HERNIEUWERS 
 

6 mei 
Morgen is jullie leider jarig. Gelukkig voor jullie heeft hij 

een verjaardag wens. Dit is een nieuwe waggy. Alles 

onder een Audi rs5 is niet goed    .  Slaag jullie 

spaarvarkens maar kapot en zie wat er te rapen valt.  

13 mei 
13 mei 535 n.C. wordt De Romein Agapitus I wordt tot 

paus gekozen. Sindsdien kwam hij elke zondag bij mij langs om pannenkoeken te vreten en al zijn 

zotte verhalen te vertellen. Spijtig genoeg is Aga(enkel voor de vrienden)  niet meer bij ons. Ter 

nagedachtenis zal ik vanavond een paar parabels navertellen.  

20 mei 
Als de zon is gezakt en de wolken laag hangen kan je perfect naar de maan en sterren kijken. Om in 

thema te blijven van sterren gaan we naar het Ster. Pak geld mee want als iedereen flink is gaan we 

naar de macDo. 

27 mei 
Mijn kleine jongens zijn al zo goed gegroeid tegen over het begin van het jaar, maar weten jullie nog 

waar jullie gestart zijn? We zullen eens zien wie de echte basiskennis van KSA nog weet! 

3 juni 
Kamp nadert dus we moeten ons al mentaal beginnen voorbereiden op de  

vermoeidheid die ons te wachten staat en heel veel diarree. Deze twee zullen 

we zeker tegemoetkomen, maar eerst zullen we ons sjor skills nog eens boven  

halen.  

10 juni 
Slecht nieuws. Het zijn de komende weken examens   .  

Iedereen veel succes en blijven strijden. 

 

 

 

  

Examens 
Jong-Hernieuwers 



17 juni 
De eerste 2 weken van de examens zijn al achter de rug, maar er rest ons nog 1 week te veroveren. 

Blijven strijden mijn broeders. Ik zal wachten aan de overkant om jullie met gespreide armen te 

ontvangen 

ZATERDAG 25 juni 
Het schooljaar zit erop dus dat wil zeggen dat het dagje dada is. Hou de sociale media van KSA zeker 

in het oog voor je in te schrijven. 

 

3 - 13 augustus 

 

 

 

 

 

 

Jullie favo Minecrafter   



Seinen 
De twee laatste maanden zijn van start gegaan! 

We kunnen al aftellen naar het O ZO LEUKE kamp :)) 
Ik verwacht jullie elke vrijdag om 19u op KSA! 

 
Angéline: 04 7349 20 23 

 
 
 
 
 
Zondag 8 mei 
Vandaag gaan we met alle leden tezamen eens iets anders doen! We gaan plandelen 
(zwerfvuil opruimen), zodat KSA het milieu een handje helpt! Wordt super 
leuk als iedereen aanwezig kan zijn! 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Vrijdag 13 mei 

De beste creaties worden beloond! Zet je beste beentje voor vanavond! 
 
 
 
 
Vrijdag 20 mei 
Vandaag zijn het alleen maar verrassingen! Zeker komen!  
Surprise surprise surprise xxx 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Vrijdag 27 mei 

Geen activiteit meisjes, ik heb examens:(( 
 
 
 
 
 
 
 



Vrijdag 3 juni 
We gaan ons vanavond eens flink verwennen, de ideale pauze tijdens de stomme examens!!! Doe maar iets 
cosy aan! 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 10 juni 
Nog druk aan het studeren meisjes:((  

Ik zie jullie volgende week!! 
 

 
 
Vrijdag 17 juni 
Barbecyou, barbecme, barbeceverybody! 
Iedereen heeft lol met die zomer in zijn bol. 
Barbecyou, barbecme, barbeceverybody! 
Laat je lekker gaan, hoera de barbecue staat aan. 
 
Jeeej we gaan lekker BBQ’en samen met heel de +12! 
 
 
 
 
 

Zaterdag 25 juni  
Het is weer dagje dadaaaaaaa!! Zeker komen xxx 

Meer info volgt nog in onze brief!! 
 
 
 
 
3-13 augustus 
Zet deze datum maar al in fluo in jullie agenda want wij 
gaan op kaaaaaamp!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefs Annie 
Xxx 

 
 



Hernieuwers  
De laatste echo van dit jaar een feit. We gaan van deze laatste 2 maanden nog goeie maanden 

maken. Het kamp komt daarbij ook steeds dichterbij. Hopelijk gaan jullie allemaal mee en zijn 

jullie klaar om te sjorren, want het zal nodig zijn. Het kamp loop dit jaar van 3 tot 13 augustus.  

 

6 mei: 

De mooie maand mei is begonnen. Alle vogels fluiten in het rond en het weer wordt steeds 

beter en beter. De maand mei wordt ook de ‘Bloeimaand’ genoemd. Weer een interessant 

feitje dat je meekrijgt van jullie leider.  

 

13 mei: 

 

Hier vind je een klassiek voorbeeld van goeie Jeroom humor.  

 

20 mei: 

Vandaag gaan we een zandkasteel bouwen.  

 

 

 

 

 

 

Van beton 

 



27 mei: 

In Californië ontmoet Borat Azamat opnieuw, en ze leggen het bij. Op een 

signeersessie van Pamela probeert hij haar in de Kazachse huwelijkszak te 

stoppen en mee te voeren. Hij wordt afgevoerd door de beveiliging. 

Als Borat terug is in zijn dorp blijkt dat Kazachstan toch wat heeft opgestoken 

van zijn reis. Het dorp is christelijk geworden en de Jodenloop is afgeschaft. 

Borat is getrouwd met een prostituee die hij in Amerika ontmoette. 

 

3 juni: 

De examens zijn begonnen in deze maand. Ik zal jullie week per week laten weten of ik leiding 

zal geven want dat is moeilijk in de schatten op voorhand.  

 

10 juni: 

We kennen allemaal Averagerob en zijn broer Arno The Kid. Deze twee 

broers hebben een geweldig YouTube-kanaal en zijn gewoon mega 

grappig. De oudste broer (Averagerob) heeft onlangs een nieuw 

biermerk uitgebracht. Natuurlijk moeten wij dit eens proberen om te 

zien of het effectief goed is.  

 

17 juni: 

Voor alle wielerfans is het een belangrijke dag vandaag. De legendarische wielrenner Eddy 

Merckx is vandaag jarig! Hij wordt 77 jaar vandaag. Als eerbetoon aan Eddy Merckx zullen wij 

vandaag een lange fietstocht maken en onze benen helemaal kapot maken.  

 

Zaterdag 25 juni: 

Er is geen activiteit op vrijdag want het is dagje dadda vandaag. Verdere info over deze dag 

volgt nog.  

 

 

   Ken ->  


