vrijdag 31/05
Het zwembad in de Rozebroeken is eindelijk weer open! Ideaal dus om een duikske te nemen! We spreken af om 19u30
aan de hoofdingang. Om 21u30
eindigt de vergadering en spreken we op dezelfde plek af.
Niet vergeten: Zwembroek (tot
boven de knieën) of badpak,
handdoek en 5 euro (inkom)

zaterdag 08/06
Trek je sportkousen en zweetband aan. We
gaan gezamelijk een potje frisbee spelen om
van de late avondzon te genieten. Daarnaast is
er ook altijd ruimte om te voetballen of te baseballen. Heb je zelf nog materiaal liggen voor
een sportief spelletje? breng het gerust mee.
We verzamelen om 19u30 aan het lokaal. Om
21u30 spreken we terug hier af.

zaterdag 15/06

We zijn bij de laatste vergadering van het jaar aangekomen...
HUH?! ZO SNEL DAT HET JAAR VOORBIJ
GING??!! =_= :’-( :-0
Voor deze gelegenheid gaan we picknicken in de Blaarmeersen! Dus breng allemaal
hapjes en/of drankjes mee. Daarna kunnen we wat volleyballen, voetballen, frisbeeën... of we kunnen uiteraard ook een duikje nemen dus breng zeker je zwemgerief
mee als je daar zin in hebt. We spreken om 18u af aan de fietsenstalling van het cafetaria, Le Beach House (Strandlaan nmr. 28). We spreken hier terug af om 21u.

woensdag 26/06
Op 26 Juni wordt de camion ingeladen voor
het groot kamp. Aangezien dit ook jullie
kamp is worden jullie verwacht om een handje te komen helpen. Dit vindt plaats aan het
lokaal. Laat ons op tijd iets weten als je er
niet bij kan zijn deze dag. Het uur waarop
jullie mogen komen delen we nog mee via
mail. (We weten nog niet precies wanneer de
camion arriveert.)
Tot dan!! B-)
Ter herinnering: Het kamp
begint op 14/06 en eindigt
op 26/06.
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