
Bonjourr vriendinnen
Hier is het dan. Ons, jammer genoeg, laatste super leuke
maandprogramma met opnieuwe de leukste acitiveiten die jullie
maar kunnen bedenken! We hopen dat jullie voor deze laatste
weken nog talrijk aanwezig zullen zijn voor we op een onvergetelijk
kamp kunnen vertrekken! :)

Zaterdag 14 mei: miss ei
Wie gaat er lopen met de eer vandaag?
We verkiezen de mooiste, beste,
plezantste .. Gids van het jaar! Niet
zomaar een verkiezing, maar Miss
Ei-verkiezing! Doe kleren aan die mogen
vuil worden en vergeet natuurlijk ook je
propere kleren voor nadien niet. Neem
zeker ook een doos eitjess mee, en wij
zorgen voor de rest !

Zaterdag 21 mei: Koffie en taart namiddag

Deze namiddag zal het er eens helemaal anders aan
toe gaan. We houden namelijk een gezellige koffie en
taart namiddag. Dus haal allemaal jullie beste
desserts skills boven, en wij zorgen voor de koffie.

Zaterdag 28 mei: Spelletjesnamiddag
We spelen een spel vandaag!! Vandaag doen we het eens op ons gemakjee. Breng
allemaal jullie leukste gezelschapspelletjes mee en we maken er een gezellige
namiddag van.

Vrijdag 3 juni: Stoake Bilke tocht
We doen nog eens een avondactiviteitje op vrijdag. We spreken af om 20u en het zal
ongeveer afgelopen zijn om 22u! Het zal géén filmavondje worden, het wordt iets
actiever dan dat, we doen namelijk Stoakebilketocht. Een van de hoogvliegers van
onze tradities



Zaterdag 11 juni: Dauwtocht

Na een vorige zeer leuke poging, dachten we dit moeten
we opnieuw doen. We spreken af om 7 uur aan het
lokaal. Jullie zorgen voor de sfeer, wij zorgen voor een
leuke wederdienst :).
Smoet maar al jullie kieten want het wordt pittiggggg

Vrijdag 17 juni: Filmavond
Vanavond maken we er een gezellige avond van. Vanavond is er een
Filmavond! Ideetjes voor de film zijn zeker welkom, je mag die ook
altijd meenemen op stick of dvd. We spreken af om 20u, einduur nog
te bepalen. Fleecedekentjes, een versnapering, onsies en knuffels zijn
welkom.

Zaterdag 25 juni: Waterspelletjes
Jammer genoeg alweer de laatste activiteit voor
we op ons super leuke mega toffe kamp richting
Polen vertrekken.
Met het warme weer, en lastige examens gehad
te hebben zorgen we voor een verfrissende
namiddag. Doe kleren aan die nat of zelf vuil
mogen worden. En vergeet geen droge kleren en
een handdoek.

!!! Nog een kleine reminder: op 20 mei om 19u30 organiseren we een
infoavond over ons kamp richting Polen. Deze avond zal er iemand aan het
woord komen met de nodige expertise om even heel de situatie toe te lichten
aan iedereen. Vergeet jullie dus zeker niet in te schrijven via mail !!!

.



Kusjessss Sien, Alice, Anna en Laure xxxxxx

Laure claeys - Takleidster

Nummer: 0476 56 86 24
E-mail: claeyslaure2@gmail.com

Anna Verplancke

Nummer:  0491 59 89 15

E-mail: anna.verplancke2001@gmail.com

Alice Van Reybrouck

Nummer: 0479 95 74 51

E-mail: alice.van.reybrouck@icloud.com

Sien Laridon

Nummer: 0494 67 37 47

E-mail: sienlaridon04@gmail.com
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