
 

 

Hallo plusdertienertjesssss!!!! 
 
Eerst en vooral, aan allen die aanwezig waren en ons CHILLE kamp van 
voorbije zomer herbeleefd hebben op het kerstfeestje van 2019, dikke 
proficiat. Aan alleen die niet aanwezig waren, die kunnen de kampfilm 
nog op stick vragen om thuis eens te bekijken. 
 
Ten tweede wensen we jullie het beste in het nieuwe jaar. Het wordt een jaar vol plezier en 
SUPERDELUXE activiteiten!  
Om 2020 goed in te zetten gaan we op zaterdag 25 januari bowlen in Bowling “de Goe 
Smete” in Koekelare! Dit doen de mini’s en maxi’s samen. 
MAXI’S: We verwachten jullie stipt om 13u45 in ons lokaal, zodat we op tijd kunnen 
vertrekken met de fiets naar Koekelare. Rond 17u mogen jullie ouders je alweer komen 
halen aan ons lokaal (Molenstraat 26) 
 
MINI’S: We vertrekken vanuit ons lokaal om 14u10, om zo op tijd in Koekelare te geraken.  
Rond 17u kunnen jullie aan je mama en papa vertellen wat jullie scores waren, want dan zijn 
we terug in ons lokaal (Molenstraat 26) 
Als één van jullie ouders kan rijden dan mogen jullie dat zeker in het berichtje melden samen 
met het aantal beschikbare plaatsen. 
 
Gelieve een berichtje te sturen naar Lukas (0468284800) voor 20 januari als je meegaat. 
 

Wat mogen jullie ZEKER niet vergeten? 

• Fiets (in perfecte staat) (MAXI’S) 
• €5 (MINI’S en MAXI’S) 
• Fluohesje (MAXI’S) 
• Sportieve kleren (Fietsen en bowlen kan zeer intensief 

zijn) (MINI’S en MAXI’S) 
• Regenjas in geval van regenweer (MAXI’S) 
• Kousen (MINI’S en MAXI’S) 
• JE GOED HUMEUR (MINI’S en MAXI’S) 

Hopelijk tot dan! 
Vele groetjes, 
Steven, Elke, Nina, Lore, Amber, Joey, Silke, Fee, Aagje, Lukas, Mathijs, Saar 
Wist-je-datjes: 

- 22 februari de laatste activiteit is, en we afscheid moeten nemen van de oudsten van 
de groep?  

- 14 maart 2020 onze startdag EN de eerste dag van het +13- werkjaar is? Op deze dag 
verwelkomen we de nieuwe mini’s en maxi’s. 

- We dit jaar op kamp gaan van 7 tot 17 juli naar een, voor jullie nu nog, onbekende 
plaats! 


