Juli 2015

Ei
Nieuwsbrief
Pleinfeesten!
De pleinfeesten staan voor de deur: wat is er allemaal te doen?:
Vrijdag 24 juli: Sunny Side Up!
Sunny Side Up is onze speelpleinfuif! De deuren gaan open 21 uur met muziek van Tictak, Dj Borg
en Maekers & Boss! Voorverkoop is te verkrijgen aan 3 euro bij de leiding of je kan ook 5 euro aan
de kassa betalen.
Zaterdag 25 juli: Pleinterras!
Zaterdagnamiddag pakken we uit met een gezellig terras met Kubbtornooi. Kubb is een leuk
familiespel waarbij 2 teams om de koning strijden. Maximum 6 leden per team, Prijs per team is 12
euro. Er zijn leuke prijzen te verdienen! Inschrijven kan online:
http://speelpleinbiesakker.be/nl/pleinfeesten/kubbtoernooi.html
Supporters zijn ook welkom!!
Zondag 26 juli: Pleinfestijn en fietsenrally!
Zondag sluiten we af met een lekkere bbq en leuke fietsenrally (altijd prijs!). Inschrijven voor de
fietsenrally kan ter plaatse vanaf 11h30 tot 15h30. De bbq met ribbekes, steak en zalm start om
11h30! Dit is ook de laatste kans om in te schrijven voor het kamp!
Alle activiteiten gaan door in de grote feesttent op het terrein Biesakker.

Speel-2-daagse!
Op woensdag 22 en donderdag 23 juli gaat de speel2daagse door!
Oudste groepers en junioren hebben de mogelijkheid om te blijven slapen. Ze moeten hier wel voor
inschrijven door het papier dat ze gekregen hebben in te vullen en terug aan de leiding te bezorgen.
Geen papier gehad? Mail dan naar 
info@speelpleinbiesakker.be
!
We starten om 14 uur, en voor nietslapers (oudste groepers die niet blijven slapen en gemengde
groepen) eindigt woensdag om 17 uur. Op donderdag worden zij terug verwacht om 10 uur. Einde
is voor iedereen voorzien om 12 uur.

Kamp infomoment
Op donderdag 23 juli, om 12 uur (na de speel2daagse) organiseren we een kampinfomoment in
de grote tent. Ouders of kinderen die een woordje uitleg willen of vragen over het kamp hebben,
kunnen hier terecht.
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