
MAART

Zondag 3 maart 14u-17u: So you think you can dance

De grootste danswedtrijd van het jaar is aangebroken. Verschillende stijlen strijden tegen 
elkaar op verschillenden soorten muziek. Jullie mogen allemaal jullie dansskilss te 

voorschijn halen op deze wedstrijd! Laat je talent zien! Welke stijl ligt jou het beste? Wie 
wint er? Dat zullen we deze zondag zien!

Zondag 10 maart 14u-17u: Instuif

Dit is een vergadering georganiseerd door de jeugddienst van kontich. Springkastelen, 
gekke fietsen, frieten, massaspelen, verschillende worshops,...  zullen er allemaal aanwezig 

zijn. En hier mogen wij ons 3 uur amuseren! We spreken af aan de kerk van Kontich 
Kazerne, waar je ouders u om 17u ook terug kunnen komen ophalen. En het is helemaal 

GRATIS!

Zondag 17 maart: Geen Vergadering

Zaterdag 16 maart organiseren wij met de kokaz onze jaarlijkse streekbieren avond. Dit 
volldig in thema van de boederij dit jaar! Op deze avond serveren wij speciale sterke bieren 
(en andere dranken) voor een gezellige avond. Iedereen welkom! De dag erna moeten wij 

alles opruimen en daarom is het dus geen vergadering deze zondag!

Zondag 24 maart 14u-17u: Omgekeerde Vergadering

Tot ziens!! Vandaag doen we alles omgekeerd. Het begin wordt het einde en het einde het 
begin. Leden worden leiding en leiding wordt lid. Truien worden tshirts en tshirts worden 

truien. Hallo!!

Zondag 31 maart 14u-17u: Cupcake Verkoop

Om leuke dingen te kunnen doen op kamp verzamelen we deze dag geld in door cupcakes 
te verkopen die jullie thuis maken! Zo kunnen we op special activity gaan en eens iets 

anders doen dan op ons terrein spelletjes te spelen! Graag zouden wij per kind 20 
cupcakes (die verpakt zijn per 5) kunnen verkopen! Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig 

zodat we veel centjes kunnen verdienen en al een leuk vooruitzicht kunnen plannen voor 
ons kamp! 

Stevige Linker. Azora, Gappy, Paco, Psay & Nala


