
Kalender - 12: februari - maart - april

Zaterdag 13 februari 14u-17u
We gaan opnieuw van start! 2021, nieuwe 

Klj-jaar vol plezier, vrienden en leuke 
activiteiten begint. We verwachten jullie 

met een vrolijke glimlach in jullie -12 
bubbel om 14u aan het lokaal. Er staat 
jullie een heel fijne middag te wachten, 

hopelijk tot dan!

Heb je nog vragen?
Valeska De Koster 

0471/115158
Alle activiteiten vinden 

plaats op het lokaal 
tenzij anders vermeld.

Zondag 11 april
Jammer genoeg kan door corona 

onze jaarlijkse koekjesverkoop niet 
doorgaan, maar trek toch jullie 

stapschoenen maar aan, want we 
gaan op sponsortocht! 

Verdere info volgt, tot dan!

Zondag 14 maart 14u-17u
Vanmiddag een activiteit met hopelijk 

een mooi lenteweertje.  
Jullie -12 bubbel wordt om 14u aan het 

lokaal verwacht, 
hopelijk tot dan!

Zondag 28 februari 14u-17u
De activiteit is een verrassing,

Wij verwachten jullie om 14u aan het 
lokaal in jullie bubbel tot dan! 

Zaterdag 24 april 14u-17u
We gaan deze namiddag weer een leuke 

activiteit organiseren voor jullie,
wij verwachten jullie om 14u aan het lokaal   

Hopelijk tot dan!



Zondag 14 februari 14u-17u
Yess, de activiteiten mogen terug 

beginnen!! We verwachten jullie allemaal 
op de afgesproken plaats met je bubbel 
om 14u! Als er iets niet helemaal duidelijk 

is, aarzel dan niet om de leiding te 
contacteren of neem een kijkje op de site. 

Tot dan! 

Kalender - 16: februari - maart - april

Heb je nog vragen?
Valeska De Koster 

0471/115158
Alle activiteiten vinden 

plaats op het lokaal 
tenzij anders vermeld.

Zondag 11 april
Jammer genoeg kan door corona 

onze jaarlijkse koekjesverkoop niet 
doorgaan, maar trek toch jullie 

stapschoenen maar aan, want we 
gaan op sponsortocht! 

Verdere info volgt, tot dan!

Zaterdag 13 maart 14u-17u
Vanmiddag een activiteit met hopelijk 

een mooi lenteweertje.  
Jullie -16 bubbels wordt om 14u aan het 

lokaal verwacht, 
hopelijk tot dan!

Zaterdag 27 februari 14u-17u
We sluiten samen de krokusvakantie af 

met een plezante activiteit. 
Om 14u in jullie bubbels aan het lokaal! 

See you there! :-) 

Zondag 28 maart 14u-17u
Wij verwachten jullie om 14u aan 
het lokaal in jullie eigen bubbel

Tot dan! 

Zondag 25 april 14u-17u
Wij hebben weer een toffe 
activiteit georganiseerd 

voor jullie. Wij verwachten 
jullie om 14u aan het lokaal, 

in jullie eigen bubbel
Tot dan! 


