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Vriendschap.

ACTIVITEITEN

Vriendschap is zwijgen, niets zeggen,
maar een arm om de schouder leggen.
Vriendschap is in iemand leven,
vreugde en verdriet mee beleven.
Vriendschap is niets vragen,
maar gewoon helpen en dragen.

Wij betreuren het heel erg, maar tot en
met 30 juni mogen we van de overheid
nog steeds geen activiteiten organiseren.
Mocht de regering ondertussen toch nog
anders gaan beslissen, ook dan zullen we
voor de komende maand géén activiteiten
meer inplannen.
De komende examenperiode en een
goede kampvoorbereiding zijn nu onze
eerste prioriteit.
Graag zien we iedereen terug op ons
jaarlijks zomerkamp!

Vriendschap is even gauw bellen,
om de laatste nieuwtjes te vertellen.
Vriendschap is praten, in vertrouwen,
wetend dat de ander de mond kan
houden.
Vriendschap is durven te tonen,
welke gevoelens er in je wonen.
Vriendschap zit in kleine dingen,
die je tot wedervriendschap dwingen.

Schrijf
je
in
voor
ons
jaarlijks
Zomerkamp
!

Aan goede vriendschap komt geen end,
waar ter wereld je ook bent.
Vriendschap is een kostbaar kleinood,
dat met je meegaat tot in de dood.
En dan je echte vriendschap gevonden,
legt een pleister op vele wonden.
Daarom is het fijn,
om goede vrienden te zijn!

Verjaardagen van deze maand:

03juni: Vangompel Fay
09 juni: Van Onsem Liz
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

leiding (B)engels / Speelvogels:
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188 (asp)
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0,
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95

089 46 76 96
089 46 30 27
0472 874246
0493 583559
0473 321439

Leiding ksa
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50

011 79 41 86
089 47 22 50
089 46 76 96

Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

089 46 29 71

Om te doen…
De afgelopen maanden hebben we -in het
kader van de Corona- epidemie- bij ons
activiteitenkrantje steeds enkele puzzelbladzijden voorzien.
Deze maand hebben we een leuk bordspel
ontwikkeld om gezellig thuis met je ouders,
broertje, zusje of met vriendjes te spelen.
Alleen: je moet zelf nog enkele leuke doedingetjes,
vragen
of
puzzelstukjes
toevoegen. Zo kan dit spel gespeeld worden
door iedereen op zijn of haar eigen niveau
of moeilijkheidsgraad en heb je bovendien
ook nog een leuke bezigheid.
Verder voegen we een leuke tekening toe
voor de kinderen van 6-7 jaar om cadeau te
doen aan papa, voor Vaderdag (één
tekening op hard papier en één om te
oefenen).
Voor de Speelvogels (en ook de wat oudere
leden) voorzien we in een leuke
knutselactiviteit, eveneens bedoeld als een
cadeautje voor Vaderdag op 14 juni e.k.

Het is zover: we mogen op kamp!
Ons jaarlijks topmoment is natuurlijk het kamp!
Elk jaar gaan we 5 of 10 dagen naar een kampplaats
van jewelste! Honderduit spelen, zwemmen, plezier
maken, ravotten en nog zoveel meer, samen met
een toffe vriendengroep en een fantastische
(bege)leidingsploeg!

Iedereen mee op kamp!
Alle leden hebben intussen
ons kampboekje ontvangen.
Wij sluiten ons werkjaar af
met een schitterend kamp
in Comblain au Pont.

(B)engels en Speelvogels:
= 17 – 21 juli

Leden +12
= 11 – 21 juli
Schrijf je op tijd in: uiterste
inschrijfdatum is 25 juni!

Beleef de zomer van je leven en ga met ons mee op zomerkamp!
Op kamp met onze jeugdbeweging is een schitterende ervaring die je zeker niet mag missen.
Het is tevens een mooie afsluiter van ons werkjaar.
Onze leiding kijkt er naar uit.
Jij ook, toch!
Heb je nog vragen over jouw komende kamp, neem dan gerust contact op met Sofie, Etienne of iemand anders
van de leiding.

