
Maandprogramma +16 
Woensdag 24/04 13u - 17u BUITENSPEELDAG @ tuin van WZC Immaculata 

Vandaag gaan we kindjes gelukkig maken op de buitenspeeldag. Haal het schmink- en 

macramétalent maar in je naar boven!   

 

Zaterdag 27/04 13u - 18u CARWASH  

WORKING AT THE CARWASH ( OH, OH, YEAH, YEAH)  

Hopelijk schijnt het zonnetje vandaag, maar hoe dan ook maken we er een goeike van! (vergeet 

geen spons, vod, etc) 

 

Zondag 28/04 10MILES (uren volgen nog) 

Om dit drukke weekend compleet te maken eindigen we met een jobke op de 10miles. Het zal 

hard werken zijn, maar we maken er een leuke dag van!  

 

Zaterdag 04/05 14u - 17u SPEL  

Na al dat harde werken van de voorbije weken hebben we wat ontspanning zeker wel verdiend!  

 

Zaterdag 10/05 19u30-22u00 AVONDVERGADERING 

Voor de laatste keer spelen we met z’n allen een spel (laatste keer voor jullie leiding 

worden??!!! GEK)!   

 

Vrijdag 17/05 18u-21u BBQ  

Om dit zalige jaar samen af te sluiten eindigen we met een super gezellige bbq waar hopelijk 

iedereen bij kan zijn! We vragen om allemaal €3 mee te nemen zodat we lekker kunnen 

smulleeen.  

 

Donderdag 27/06 20u - … INFO-AVOND BUITENLANDS KAMP 

Vandaag vertellen we jullie en jullie ouders graag wat meer over wat ons te verwachten valt op 

buitenlands kamp. Licht jullie ouders misschien best al in over deze datum, maar we zullen ook 

zeker nog een mail sturen met verder info.  

Zaterdag 29/06 (hele dag; uren volgen nog) BURGERNIGHT  

Okeee, dus het was een klein mopje dat de BBQ de allerlaatste activiteit van het jaar was, maar 

nu is het wel echt de laatste! Allerlaatste keer werken voor we eindelijk op buitenlands kamp 

vertrekken, woehoooew! 

 

  



Donderdag 11/07 BUITENLANDS KAMP!!!!  

Hopelijk zijn jullie gepakt en gezakt  want het is tijd om op de vlieger  te springen! We 

maken er een reis van om nooit meer te vergeten!  

 

 

Bedankt voor het mooie jaar plussies, we love youu!  

XOXO Eline en LA  


