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ACTIVITEITEN
Zoals gezegd:
In juli en augustus zijn er géén activiteiten.
(we zijn lekker weg aan zee!)
leiding (B)engels / Speelvogels:
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188
Mestroni Milan, Vostertstraat 75 (asp)
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95

0479 117584
089 46 30 27
0473 321439

Leiding ksa
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22

089 46 76 96
089 47 22 50

Leiding kaj
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95

089 46 29 71
0473 321439

Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

089 46 29 71

KAJ
Vakantie!
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus zijn er geen
activiteiten.
Leden, leiding, ouders… iedereen heeft in deze periode
wel ergens iets gepland… een leuke uitstap, een vakantie
met het gezin of onder vrienden, of misschien heb je wel
een leuke studenten job gevonden…
Hoe dan ook geniet de komende twee maanden van de
plannen die je voor jezelf en / of je naasten hebt gemaakt.
Geen activiteiten zei ik?
Heu…
Toch wel: van 17 tot 21 juli gaan we met onze (B)engels en
Speelvogels op kamp, richting onze kust.
De oudere leden vertrekken eveneens op kamp:
van 17 tot 26 juli.
In Koksijde stad hebben we de Chiro lokalen afgehuurd en
daar gaan we ons honderd uit dik amuseren.
Nog niet ingeschreven voor ons kamp?
Foei!
Neem contact op met Sibe of Maikel en schrijf je als de
bliksem in, zo weet je zeker dat je kan gaan genieten van
de tien mooiste dagen van het jaar!
Zon en zee, strand en duinen, leute en plezier, avontuur,
lachen, gieren, brullen…
Laat al deze belevenissen niet aan je neus voorbij gaan!
Mee op kamp… een feest!

Zaterdag 2 juli: BBQ
vanavond is het BBQ-time.

Uitnodiging.
Op zaterdag 9 juli nodigen we ouders, sympathisanten en
iedereen die zich op een positieve en actieve wijze heeft
ingezet voor of tijdens onze Pinksterfeesten, uit voor een
gezellige nababbel onder het genot van een stukje taart en
een drankje.
U bent dan welkom in ons lokaal vanaf 15.30 uur.
Om praktische (en financiële) redenen: geef even een
seintje als je er niet bij kan zijn.
Nogmaals dank voor de inzet en graag tot zaterdag 9 juli!

In ons vorige krantje zijn we vergeten om de verjaardagen
van juni te publiceren. Onze verontschuldigingen hiervoor.
Je kan als nog je felicitaties voor juni overmaken aan:
Verjaardagen van de maand juni:

03 juni
22 juni

Vangompel Fay
Vankan Emma

Van harte gefeliciteerd
met jullie verjaardag!
Verjaardagen juli-augustus:

Zomerkamp 2022…
Niet vergeten om je in te schrijven!
Meer info: zie kampboekje of bij je leiding

09 juli:
09 juli:
17 juli:
18 juli:
21 juli:
01 augustus:
08 augustus:
08 augustus:
10 augustus:
23 augustus:

Vankevelaer Sofie
Hajdu David
De Munck Luna
Gofflo Glenn
Lodej Dorian
Stals Neel
Droushoudt Seppe
Cox Dieke
Cox Wolke
Hajdu Kevin

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

De vakantie die duurt nog wel even…
Maar noteer nu al met een dikke stift op
jouw prikbord:

zondag 11 september…

