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De vakantie komt eraan!
Na verschillende maanden
geplaagd te zijn geweest
omdat we beperkt werden in
ons doen en laten, mogen we
nu toch weer onze familie en
vrienden opzoeken.
Onze vrienden van ksa en kaj
hebben we ook allemaal heel
hard gemist. Maar nu, nu doet
zich weer de gelegenheid
voor om elkaar te ontmoeten.
De zomervakantie en beter nog: ons jaarlijks kamp
staat voor de deur. Dat is de tijd van het jaar om te
ontspannen en te genieten, niet alleen van het mooie
weer, maar ook van onze vriendschap, van sport en
spel, van lekker ravotten en bergen speelplezier!
Onze leiding heeft alvast een mooi programma
uitgewerkt en is nu bezig om de laatste puntjes
haarfijn uit te stippelen, zodat jullie een super mooi
kamp kunnen beleven.
Wees gerust: wij doen er alles aan om jullie op een
veilige en gezonde manier leuke kampdagen te
bezorgen.
Onze kampplaats is voldoende groot om iedereen op
veilig te huisvesten. De buitenspeelruimte is ook
super:
een
grote
speelweide van wel
drie
voetbalvelden
groot waar je naar
hartenlust kan sprinten
en rennen, buitelen en
rollen…
Nog niet ingeschreven?
Dan wordt het hoog tijd: schrijf je dit weekend nog
in voor spetterend speelplezier. Ons kampboekje heb
je reeds veel vroeger gekregen, maar mocht je nog
een exemplaar willen: geef even een seintje aan je
leiding en we bezorgen je zo snel mogelijk een nieuw
boekje.
Hoezo je twijfelt nog? Aanstaande zondag (28 juni)
trakteren we al onze leden op een lekker verkoelend
ijsje in ons lokaal. Als je nog vragen hebt, dan is dit
het moment om je te laten horen, zodat wij jouw
laatste twijfel nog kunnen wegnemen.
Hoe dan ook: hopelijk zien we je zondag voor een
ijsje, want daarna moet je wachten tot 13 september
vooral we weer van start gaan.
Tot zondag, we kijken er naar uit om je terug te zien!
cet.

Activiteiten
Zondag 28 juni:
Gratis ijsje in ons lokaal voor al onze leden.
Aanvang: 14.00 uur tot 15.30 uur
Nog vragen over ons kamp?
Dan kan je vandaag nog alles vragen!
Zaterdag 11 juli, 14.30 uur:
Vertrek van onze leden + 12 op kamp, naar
Comblain au Pont.
(Samenkomst aan ons lokaal= 14.00 uur)

Vrijdag 17 juli, 18.00 uur:
Vertrek van onze (B)engels en Speelvogels op kamp
(ook naar Comblain au Pont).
Dinsdag 21 juli:
Terugkomst kamp, lokaal om +/- 16.00 uur.
Mededeling voor ouders, familie en vrienden:
Bezoek op kamp is niet toegestaan!
Mocht u toch “een kijkje komen nemen” dan voelen
wij ons verplicht om u de toegang te ontzeggen.
Samen op kamp, vormen we een “bubbel” en dat
willen we graag zo houden.
Verjaardagen juli-augustus:
03 juli: Hamers Anse
04 juli: Vandyck Arwen
09 juli: Vankevelaer Sofie
09 juli: Hajdu David
17 juli: Du Munck Luna
18 juli: Gofflo Glenn
21 juli: Lodej Dorian
01 augustus: Stals Neel
04 augustus: Snoks Andries
08 augustus: Droushoudt Seppe
29 augustus: Prenen David
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Aan iedereen:
een super fijne
en
deugddoende vakantie
toegewenst

Een leuke verrassing…
Alle leden worden op zondagmiddag 28 juni, vanaf 14.00 uur tot
15.30 uur verwacht om samen met ons de vakantie in te zetten
onder het genot van een lekker ijsje.

alle leden welkom!
De afgelopen maanden hebben wij
iedereen super hard gemist.
Om dat gemis een klein beetje goed te maken
trakteren we komende zondag iedereen op
een lekker ijsje in ons lokaal.
Het doet ons veel plezier om jullie allemaal
dan nog een keertje terug te zien.

Noteer, voor iedereen: welkom op onze startactiviteit.

zondag 13 september…

De vakantie die duurt
nog wel even…
Maar noteer nu al met
een dikke stift op jouw
prikbord:
we verwachten jou en al
je vrienden en
vriendinnen op onze

startactiviteit!
zondag
13 september
van
14.00 - 16.00u

Met onze jeugdbeweging op kamp…

Comblain au Pont.
Deze pittoreske gemeente
ligt op de samenvloeiing van
de rivieren Ourthe en
Amblève, een schitterende
streek aan de poorten van de
Ardennen en het Land van
Luik. Comblain, in de buurt
van Durbuy en Spa, is het
groene hart van het land van
Ourthe-Amblève.

op zomerkamp met onze groep… een feest!

Een dorp om te ontdekken vanwege zijn ongerepte leefomgeving, uitzonderlijke landschappen en vele natuurlijke
rijkdommen. In deze streek zullen we met onze 12-plussers van 11 tot 21 juli op kamp vertoeven. Onze (B)engels en
Speelvogels verblijven hier van 17 – 21 juli. Ben je nog niet ingeschreven voor ons jaarlijks zomerkamp? oei oei oei…

Breng je inschrijving zo snel mogelijk in orde en beleef de tijd van je leven!

