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Beste Eburonen, Sunici, ouders en verzorgers,  
 
Het is weer tijd voor een nieuwsbrief om terug te 
blikken op de afgelopen programma’s en te 
kijken wat er nog gaat komen. 
 
We zijn na een lange tijd eindelijk weer eens op 
kamp gegaan. Bij dit kamp zijn we samen met 
een piratencrew op zoek gegaan naar een schat. 
We hebben ook samen met onze crews vlaggen 
gemaakt en een schatkaart gezocht. Deze was 
van ons gestolen, maar hebben we gelukkig 
teruggekregen en zo de schat gevonden. 
 
We hebben ook samen carnaval gevierd, met 
onze eigen VKG mini-optocht. We hebben geholpen met het inzaaien van bloemetjes 
tussen de Pijper- & Wagenaarsflat, zodat de mensen die daar wonen in de zomer een 
mooie, kleurrijke voortuin hebben. Ook hebben jullie supermooie knikkerbanen gemaakt 
op de zandberg bij tennisclub GTR. Ten slotte hebben we een crazy 88 gedaan op het HK, 
waarbij sommige heren zo stoer waren dat ze hun nagels hebben laten lakken! 
 
Ongeveer twee maanden geleden is Zora teruggekeerd bij ons in het team. Ook Jesper is 
als hulpleiding bij ons team gekomen. Zij hebben het erg naar hun zin hopen er met jullie 
nog een heel leuk jaar van te maken! 
 
Belangrijke data 

- 16 april is de sponsorloop. Zet hem op met geld ophalen! 
- 23 april hebben we Sint-joris dag (let op: geen kamp!) 
- 14 mei hebben we Welpendag 
- 21 & 22 mei is ouderkindkamp 
- 25 juni hebben we helaas geen programma (dan gaan we als leiding op kamp) 
- 23 t/m 28 juli is zomerkamp 

 
Wij hebben als leiding erg veel zin in alle 
leuke programma’s die zullen gaan 
komen. Wij hopen dat jullie er net zoveel 
zin in zullen hebben. 
 
Liefs, jullie leiding 
Alex, Driek, Ella, Ivo, Jesper, Vera & Zora 


