
 

 

 Kalender 
19 februari 

19-21 februari 
26-28 februari 

11 maart 

Nieuwjaarsreceptie 
SIM-weekend 
Weekend OUD 
Kaart- en streekbieravond 

18-20 maart 
16 april 

Weekend JONG 
Pius Pils Fuive 

 Nieuwjaarsreceptie 
Zoals elk jaar heffen we graag het glas op het nieuwe jaar. Daarom nodigen wij jullie uit voor een 
hapje en een drankje op vrijdag 19 februari vanaf 18U30 in ons heem. Hopelijk zijn jullie  (leden, 
ouders, oud-leiding, sympathisanten, buren…) massaal aanwezig zodat we er gegarandeerd een 
gezellige avond van kunnen maken met zijn allen. Tot dan! 
 

 Weekends 
Van 26-28 februari vertrekt OUD op weekend. Aangezien de leiding van JONG ervoor zal zorgen 
dat de maagjes van de leden van OUD goed gevuld zullen zijn, is er op zaterdag 27 februari dan 
ook geen activiteit voor JONG. 
Weekend JONG vindt dan weer plaats van 18-20 maart, en omdat de leiding van OUD meegaat 
als kookploeg, is er geen activiteit voor OUD op zaterdag 19 maart. Meegaan op weekend is een 
echte aanrader, en vooral voor de jongsten is het nuttig om al eens te kunnen ‘proeven’ van een 
paar daagjes van huis weg zijn, als voorbereiding op het kamp eind augustus. 

 Wist je dat? 
 … In de tweede helft van dit werkjaar, de leidingsploeg van de SIM versterkt wordt? 

Leidster Hannah is immers terug, hiep hoi. 
 … Je gemiddeld een halve kilo aankomt tijdens de feestdagen. Ideaal voor onze leden dus 

om die calorieën eraf te komen ravotten! 
 … Alle leiders eindelijk klaar zijn met hun examens? Duimen nu maar dat iedereen mee op 

kamp kan!  
 … Er ook op de maan aardbevingen plaatsvinden? Alleen heten die daar dan 

maanbevingen. 
 … De leden van JES, JIM, en SIM maar liefst 1500 euro ophaalden oor vredeseilanden? 

Proficiat! 
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Tot volgende maand! 
 

Lore, Kevin, Lisa, Isaure, Elisabeth, Sies, Bram, Tom 

Mattice, Lander, Noor, Alicia, Emma, Matthias,  Ruben,  

 Lukas, Wouter, Niels, Isabeau, Wout, Margo, Domi, Viktor 

Tim, Margaux, Charlotte, Thomas, Laurens, Hannah, Ine, Victor 


