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Beste ouders 
Lieve leden

Het is jullie waarschijnlijk al opgevallen dat er op de kalender geen werkingen voorzien zijn in april. Niet getreurd! 
Wij hebben namelijk iets veel beters in petto. Een heuse leefweek aan de Flabuit! 

We starten onze leefweek op maandagmorgen 18 april met het opzetten van een ‘pop-up-kampplaats’ aan onze 
jeugdlokalen. Het is de bedoeling dat elke afdeling in de loop van de week langskomt om ook eens de handen uit de 
mouwen te steken. We denken daarbij aan samen koken, samen eten, samen de kampplaats opbouwen en tal van 
andere activiteiten. 
We sluiten de dag steeds af met een kampvuur en de nodige gezelligheid. 

Op maandag 18 april worden de PINKELS EN SPEELCLUB om 16u00 opgehaald aan hun school door de leiding. 
Verdere afspraken volgen. Zij worden terug opgehaald door hun ouders om 19u00 aan de Flabuit.  Wij voorzien een 
vieruurtje en volwaardig avondmaa, hiervoor vragen wij wel een kleine bijdrage van € 5. Indien uw kind niet naar de 
Sint-Fransciscus basisischool of het Klavertje Vier gaat, gelieve dan contact op te nemen met de leiding aub. 

Op dinsdag 19 april ontvangen we de RAKWI’S. Zijn worden om 17u00 aan de Flabuit verwacht en kunnen daar 
om 20u00 opnieuw worden opgehaald. Een volwaardig avondmaal wordt door ons voorzien, hiervoor vragen wij 
wel €4. 

Woensdag 20 april zijn de KETI’S paraat. Zij starten om 14u00 en (mogen) blijven slapen in tenten. Wij voorzien 
een vieruurtje, een volwaardig avondmaal en een ontbijt. Hiervoor vragen wij € 7.

Donderdag 21 april zijn de TITO’S aan de beurt. We verwachten hen om 17u00 aan de Flabuit, ook zij (mogen) 
blijven slapen in tenten. Wij voorzien voor hen een volwaardig avondmaal en een ontbijt. Hiervoor vragen wij € 5.

Op VRIJDAGAVOND 22 APRIL organiseren we een slotevent om onze leefweek in schoonheid af te ronden. 
Iedereen, dus ook vrienden en familie, is van harte welkom. Schrijf deze datum alvast in je agenda want het belooft 
een sfeervolle avond te worden. We serveren jullie enkele streekbiertjes met op de achtergrond de zoete klanken van 
een plaatselijke band. Daarna feesten we nog door tot de vroege uurtjes dansend op de platen van onze DJ’s. 

Jullie kunnen dit alles nalezen op de website. 

Wij kijken er alvast naar uit.  

Tot dan! 

Groetjes, 
de leiding
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