
 

Lieve leden & ouders,  

 

Zoals jullie misschien al op onze facebook pagina hebben gelezen geven we nog graag wat 

info mee voor dat de leidsters aan hun blokperiode beginnen.  

Omdat we beseffen dat er veel leden niet naar de activiteiten zijn kunnen komen, organiseren 

we op 27/06 een terugkomdag. Zo kan iedereen elkaar nog eens zien voor het kamp en kan 

het groepsgevoel versterkt worden, dat vinden we belangrijk. Praktisch zal dit in twee shiften 

in zijn werk gaan, zo dus:  

Voormiddag 9u – 12u Namiddag 13u – 16u 

 
PIEPERS 
KADEES 

BRAKKERS 
 

 
JIMMERS 
SIMMERS 

 

Schrijf 27/06 dus al maar op je buik, het belooft een super megaleuke (hopelijk) zonnige 

zomerdag te worden.  

 

Jullie hebben het nieuws ongetwijfeld al opgevangen maarrrrr WE MOGEN OP KAMP! Als 

de evolutie van de cijfers de goede richting uit gaat wilt dit zeggen dat we normaal op kamp 

kunnen gaan. Zonder bubbels, zonder al te veel maskers en vooral, zonder andere 

kampdata. Dit betekent:  

 - JIMMERS & SIMMERS: 12/08 – 22/08  

 - PIEPERS, KADEES, BRAKKERS: 15/08 – 22/08  

Meer info over het kamp mogen jullie midden juli verwachten. We plaatsen een ingesproken 

presentatie online waarin jullie alle nuttige info vinden. Als er hierna nog vragen zijn kan je de 

leiding contacteren. Wanneer er nu al vragen zijn, twijfel dan zeker niet om contact op te 

nemen met de leiding.  

 

 

Tot slot weten we dat we dit jaar veel geduld en begrip van jullie gevraagd hebben. We 

hebben geprobeerd om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Voor de leden, maar ook 

voor onszelf. Het was soms niet gemakkelijk om ons te organiseren, maar weet dat wij ons 

uiterste best hebben gedaan om toch iets mogelijk te maken voor onze leden.  

Wij hopen dat ieder lid zijn verloren tijd kan inhalen op een spetterend kamp en dat we er 

volgend jaar  terug vollenbak kunnen invliegen.  

 

 


