
ZONDAG 6 MAART
14u-17u @hof eerst en vooral weg met die koekjes en daarna

meer info

WE'RE
BACK!

sprokkel 

MAN DAT GEEL TREKT OP NIET

hou met zen allen de whastapp in
de gaten mieschien wordt je daar

wijzer uit 

WE ZIJN OP WEEKEND 11 TOT 13
MAART

meer info in de uitnodiging

ZONDAG 20 MAART
wat we vandaag gaan doen zal de geschidenis
ingaan als memorabel we zien jullie van 2 tot 5



SORRY IK BEN TE LUI OM DAT
MOTTIGE GEEL TE

VERANDEREN

over vergadering patat is geen
discussie mogelijk we eten frietjes

die dag!!!

ZONGAG 10 APRIL 14U-17U @DEN
HOF

zorg aub dat je niet te propere kleren aan hebt de modder
zal ons goed te pakken hebben (voorzie dus rezerve kleren)

WERKWEEKEND 26-27MAART
u bent deze dagen meer als welkom om ons terein mee op te

ruimen en te onderhouden (lokalen schilderen, voegen,
bomen snoeien,...) je leert waarschijnlijk wel iets bij maar

schoolwerk gaat natuurlijk voor he

3 APRIL 14-17 OP DEN HOF
NATUURLIJK

patat



TIS NIET OMDAT GEEL OP
SCHEEL RIJMD DAT GE DAT
HIEROP MOET PLAKKEN HE

waarom staan er hier naakte
mensen boven?

 ZATERDAG 16 APRIL
om 14u naar de winkel voor de paasbrunche wie mee wil is

welkom

PAASBRUNCH OP DEN HOF OM 10U
EN DIT OP MAANDAG 18 APRIL

naar jaarlijkse tradietie is het leidingspaasbrunch deze word
voorbereid door de jin uiteraard zijn ze dan ook welkom

lekker smullen (let op geen einduur bekend) 

PAASBRUNCH OP DEN HOF OM 10U
naar jaarlijkse tradietie is het leidingspaasbrunch deze word
voorbereid door de jin uiteraard zijn ze dan ook welkom

lekker smullen (let op geen einduur bekend) 

 FESTIVEL 20-24 APRIL
bereid u voor (op volgende pagina de info



EFFE WAAROM GEEF IK
ZOHARD AF OP DAT GEEL HET
LETTERTYPE TREKT ANDERS

OOK OP NIETS

zo kijk festivel valt best nog wel
mee zijn meer uren als ik had

verwacht dus meer centjes plobeer
allemaal zo veel mogelijk aanwezig

te zijn 

WOENSDAG 20 APRIL
commedyshow van 17u30-00u

 DONDERDAG 21 APRIL
 metal avond van 17u30-00u deze nam de leiding voor 

hun rekening  

 VRIJDAG 22 APRIL 17U30-01U
Quiz

 ZATERDAG 23 APRIL 17U-03U
festival 

 ZATERDAG 23 APRIL 17U-03U
festival 

 ZONDAG 24 APRIL  11U-18U
festivel kids



ZO WE ZIJN DAN TOCH VAN HET
GEEL AFGERAAKT 

 DE WEEK ERVOOR
 deze week is het onze Jin en Tonic (dik feestje) we zullen
nog comuninceren waar we wat opbouwen en waneer.

AFTERWORK + JIN EN TONIC
start om 16u einde nog ombekend

WE ZIJN GOED OP WEG TOPPER!!!
momenteel kunnen we zien dat goed op weg zijn naar een

gewelidig kamp

MOGELIJKS MOGEN JULLIE
BLIJVEN PITTEN

na zo een zware periode kan het mieschien deugd doen om
te blijven sapen en moet je je even van kgeen zorgen meer

maken. sanderendaags kuisen we samen op

 EN HIERVOOR DOEN WE HET
ben je je motivatie even kwijt tip kijk dat even in de foto's
van de whatsapp en alles komt goed ook hier 2 foto's ter

voorbereiding van een top kamp 


