
Extra info  
 
 
  
Bij deze willen we ook nog enkele data meegeven die interessant zijn om in jullie 
agenda te noteren: 
 

 Nachtje heem Zaterdag 29 februari – Zondag 1 maart 2020 
  

De Leeuwkes die al eens mee op kamp zijn geweest kunnen bevestigen dat het GE-WEL-DIG 
is om te overnachten met een toffe groep als de Leeuwkes. Voor degene die dit nog niet 
gedaan hebben is ons “Nachtje heem” het ideale moment om dit eens te ervaren. 
Net zoals op kamp spelen we ’s avonds nog een groot spel, waarna we samen lekker in ons 
slaapzakje kruipen. Ook ’s morgens voorzien wij enkele leuke spelletjes en uiteraard zal er 
ook een héérlijk ontbijtje klaar staan. 
Laat gerust even weten in onze Whatsapp groep of jullie kunnen komen of niet. 
 
Wat moeten jullie allemaal meenemen? 

• Veldbedje, slaapzak, kussen, pyjama, knuffel 
• Zaklamp 
• Tandenborstel 
• Extra trui/jas 

 
 

 Dokifun Festival Zaterdag 16 Mei 2020 
 Doki Fun Festival is een tweejaarlijks initiatief voor alle -12 jarige leden en hun leiding van 
 alle Limburgse KSA-groepen. Het is een speel- en doefestival dat je onderdompelt in een 
 magische wereld. Het onthaal, leuke shows en bizarre personages nemen je de hele dag op 
 sleeptouw doorheen je fantasie.  
 Er zal een groot massaspel per leeftijdsgroep zijn, waarin we gaan bewijzen dat KSA 
 V.I.V.E.D. Tongerlo de beste KSA uit heel Limburg is! Na een reuzepicknick gaan de 
 festivalpoorten open en kunnen we ons uitleven op springkastelen en klimmuren, of 
 deelnemen aan één van de vele workshops.  
 Meer info over dit event volgt wat later op het jaar. 
 

 Kamp Zondag 12 juli 2020 – Zondag 19 juli 2020 

  
 

Ook deze datum is van groot belang. Hier hebben wij met heel de leidingsploeg het 
hele jaar naar uitgekeken en naar toe gewerkt. Hopelijk komen jullie ook weer 
massaal mee om een week lang samen te leven, te ravotten en avonturen te 
beleven. De locatie en het kampthema zullen nog eventjes geheim blijven. Maar dat 
maakt het natuurlijk des te spannender. Over enkele maanden ontvangen jullie een 
kampboekje met ALLE info omtrent deze mega-fantastische week. 
 
 


