
                                                                                                                                   

Zit je nog met vragen of opmerkingen, of kan je niet komen naar een activiteit? Dan kan je ons 

bereiken via onderstaande nummers: 

Bjorn Vanaken (Nui(w)kes) 0493/02 31 05 bjorn1928@hotmail.com 

Wout Segers (Quaartje)     0491/64 50 89 woutje.segers@hotmail.com 

Bram Meyen (Graas)                  0468/41 88 98      bram.meyen@hotmail.com  

 

Activiteitenkalender Jong knapen 
 
 
Beste jong knapen,  
Hier is jullie tweede kalender van dit jaar! Jullie mogen ons altijd een berichtje  
sturen als jullie niet kunnen komen,  zodat wij een idee hebben met hoeveel we 
gaan zijn. Denk er aan om altijd kleren aan te doen aangepast aan het weer, die 
vuil mogen worden. Zet ook je naam in je hemd en vlaarke zodat we deze terug 
kunnen bezorgen als er eentje kwijt raakt!  

        Tot binnenkort! 
wat? 

Wanneer? 
Hoe laat? 

Meebrengen?  

Crossen in de bossen 
 Zondag  26 januari 2020 
13u00 – 16u00 
Fiets meebrengen.kleden naargelang het weer 

Wat? 
Wanneer? 
Hoe laat? 

sjorren 
Zondag 23 februari 2020 
14u00 – 16u00 

Wat? 
Wanneer? 
Hoe laat? 

Records verbreken  
Zondag 1 maart 2020 
14u00 – 16u00 

Wat? 
Wanneer? 
Hoe laat? 

Meebrengen? 
 

Bosspel 
Zondag 22 maart 2019 
13u30 – 16u00 
Fiets meebrengen. Kleden naargelang het weer 
 

Wat? 
Wanneer? 
Hoe laat? 

Het zeer grote paas spel 
Zondag 5 april 2020 
14u00 – 16u00 

Wat? 
Wanneer? 
Hoe laat? 

Verrassing activiteit  
Zondag 26 april 2020 
14u00 – 16u00 

Wat? 
Wanneer? 
Hoe laat? 

bootjesraces 
Zondag 10 mei 2020 
13u30 – 16u00 
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Wat? 
Wanneer? 
Hoe laat? 

Doki fun 
Zaterdag 16 mei 2020 
De ganse dag extra info komt binnenkort 

Wat? 
Wanneer? 
Hoe laat? 

Meebrengen? 

Nachtje heem 
Zaterdag 30 tot zondag 31 mei 2020 
19u00 – 10u00 
Veldbedje, slaapzak, kussen, knuffel, pyjama, zaklamp 
Wij voorzien geen avondeten maar ’s morgens zal er wel 
een héérlijk ontbijt klaarstaan! 
 

  

          
Wat? 

Wanneer? 
Info? 

Waar? 

kamp 
Zondag 12 juli tot 19 juli 2020 
Volgt later 
verrassing 
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