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Wanneer jullie met een algemene vraag zi en of iemand  willen bereiken 
kan je in eerste instan e al jd terecht bij onze bondsleider. Zij zal jullie 
graag helpen! 
 
Ne e Bruyndonckx    (0489 88 08 95 - bondsleider@ksahoogstraten.be) 
 
Wanneer jullie iemand van de begeleiding willen contacteren raden wij  
jullie ten sterkste aan om in eerste instan e een mailtje te sturen naar 
het juiste geledingenmailadres. 
 
De e-mailadressen: 
Kadékes:   kadebgl@ksahoogstraten.be 
Joro 1-2:  joro12bgl@ksahoogstraten.be 
Joro 3-4:  joro34bgl@ksahoogstraten.be 
Joro 5-6:  joro56bgl@ksahoogstraten.be 
Knim:  knimbgl@ksahoogstraten.be 
Sjo:   sjobgl@ksahoogstraten.be 
Hernieuwers: hernieuwersbgl@ksahoogstraten.be 
+16:   16bgl@ksahoogstraten.be 

Begeleidingsploegen 
 

 
12 Krantje 4 2021-2022 

Activiteiten ‘Kadékes’ 

Zaterdag 14 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 

 

Zaterdag 21 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 

 

Zaterdag 28 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
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Activiteiten ‘Kadékes’ 

Zaterdag 4 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 

 
Zaterdag 11 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Neem vandaag allemaal zeker een vriendje mee, om eens mee te 
komen proberen jdens onze vriendjesdag! 

 
Zaterdag 18 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Kom vandaag in je leukste verkleedkleren naar de ac viteit, want 
het is vandaag carnavalsac viteit. 

 
 

 

 
14 Krantje 4 2021-2022 

Wist-Je-Datjes ‘Kadékes’ 

Wist je dat…  
 
- wij overlaatst hebben gekookt? 
- wij niet wisten dat jullie zo’n mooie crea es kunnen maken met 

eten? 
- wij daarom heel trots zijn op jullie? 
- het heel koud is? 
- de ac viteiten veel leuker zijn als jullie warme kleren aandoen? 
- de leiding het s ekem ook wel koud hee ? 
- wij ook al jd superveel kleren aandoen? 
- wij soms wel 4 truien aandoen onder ons hemd? 
- dat het al een beetje gesneeuwd hee ? 
- het veld toen heel wit was? 
- sinterklaas geweest is? 
- jullie een pietendiploma hebben gekregen? 
- jullie Ollie de olifant hebben teruggevonden? 
- de circusdirecteur dit heel leuk vond? 
- we een lekker kerstonbijt gegeten hebben? 
- jullie allemaal superleuke onesies hebben? 
- we toen heel vroeg op KSA waren? 
- KSA niet op zaterdag maar op woensdag was? 
- wij al voorbij de hel  van het jaar zi en? 


