
  

 Laatste activiteit 
Aan alle mooie dingen komt spijtig genoeg een eind, dus ook aan deze mooie 
maandelijkse nieuwsbrieven die Siebe en Lander voor jullie steeds met veel plezier 
geschreven hebben. Maar wat nog erger is: ook de activiteiten die onze leidingsploeg 

organiseerde kennen bijna hun eind. Op 19 mei is het immer al de laatste activiteit van het 

werkjaar 2017-2018. Maar niet getreurd: jullie horen zeker nog van ons 😉 (zie verder) 

 Kalender  
 Zaterdag 19 mei 2018 Laatste activiteit 

 Vrijdag 29 juni 2018 Kampvoorstelling 
 Zaterdag 7 juli vakantieactiviteit 
 20/21 augustus tot 29 augustus KAMP!!!  

 Kampvoorstelling 
Twijfelt je kind nog om mee te gaan op kamp, of twijfelen jullie als ouders nog om jullie 
kind mee te sturen op 10 dagen vol plezier? Ten eerste: niet doen! Het wordt de max! Ten 
tweede: we overtuigen jullie nóg meer op onze kampvoorstelling op vrijdag 29 juni in het 
heem, om 18u30. We tonen een PowerPoint met wat mooie momenten van kamp van 
afgelopen jaren, en geven alle praktische info mee over het kamp van dit jaar. Er kan 
natuurlijk ook steeds een drankje gedronken worden aldaar. Belangrijk voor de leden: ook 
het lang geheimgehouden kampthema wordt die avond onthuld. Spannend dus!!! 

 Vakantieactiviteit 
Omdat niemand natuurlijk 3 maanden KSA kan missen, gaan we op zaterdag 7 juli weer 
naar het zeetje voor onze vakantieactiviteit. Meer info volgt later en op de 
kampvoorstelling nog, maar wat we jullie nu al kunnen meegeven is dat het een dag vol 

zon, zee, strand en plezier wordt! 

 KAMP 
Deze datum staat hopelijk al lang in jullie agenda, maar als kers op de taart van dit 
fantastische werkjaar gaan we natuurlijk weer op kamp. Het thema houden we nog even 
geheim, maar dat het top wordt, is al zeker. JONG gaat op kamp van 21 augustus tot 29 

augustus, OUD vertrekt een dagje vroeger en gaat te voet. Natuurlijk krijgen jullie alle info 
nog op onze kampvoorstelling. 
 
 
 

Mei 2018 



 W ist je dat… 
 … De walrus rechtshandig is? 

 … We volgend jaar op zoek gaan naar een nieuwe hoofdleiding? 
 … Zeeschildpaden hun eigen ingebouwde GPS hebben? 

 

 
 

 

 
 

T ot volgend JAAR! 

Emma, Viktor, Charlotte, Kevin, Sies, Tom, Warre 

Lander, Alicia, Matthias, Ruben, Thomas, Margo, Noor 

Isaure, Niels, Elisabeth, Isabeau, Loïc, Seppe, Cédric 

Mattice, Marie, Melle, Nicolas, Marie, Siebe, Ine 


