
IN DE MARGE 
 
Hallo allemaal, 
Hieronder vinden jullie alle nodige en praktische informatie voor de komende 2 maanden. 
 

Oudleidingsavond 2019 
Dit jaar zal de oudleidingsavond doorgaan op 16 maart in de zaal ‘Ons Huis’. De 
uitnodigingen voor de oudleiding van alle generaties zijn gestuurd.  Ben of ken je oudleiding 
en heb je nog geen mail gekregen, aarzel dan niet om je emailadres door te geven aan de 
huidige leidingsploeg om op de hoogte te blijven. 
 
Aspifuif 2019 
Op 1 maart gaat de aspifuif ‘Caraspi’ door in JK Tonzent te sterrebeek. Wij nodigen graag 
iedereen uit om de beentje los te zwieren op onze swingende muziekof gewoon samen te 
genieten van een drankje om de aspikas wat op te vullen. 
 
Feesten geblazen! 
Op zaterag 13 april organiseert de leiding een kidsfuif en danscafé in Zalen Ons Huis. 
Vanaf 17u 30 is iedereen welkom op onze kidsfuif om op de dansvloer het beste van 
zichzelf te geven. De inkom bedraagt twee euro. Tijdens het feestje zelf kunnen ze een 
drankje/ chipsje krijgen aan schappelijke prijzen. De leiding houdt een oogje in het zeil, maar 
wij nodigen graag ook de ouders uit om een glaasje te komen drinken. Wat later op de 
avond is het danscafe. Vanaf 20u30 zijn alle leden (vanaf Keti), ouders, oud-leiding en 
sympathisanten en kennissen uitgenodigd om op de dansvloer het beste van zichzelf te 
geven of om gezellig een glaasje te komen drinken. De inkom voor dit feestgebeuren 
bedraagt ook 2 euro.  
 

Paaszondag 21 april : Geen chiro 
Wij wensen jullie allemaal een gezellig paasfeest  toe met véél chocolade eitjes 
☺.  
 
 

Kamp 2019 
Dit jaar gaat het kamp door in Bilzen. Wij willen er zeker van zijn dat iedereen 
meekan en daarom geven wij nu al de datum mee: 21-31 juli 2019. Voor de 
speelclub begint het kamp iets later: zij zijn welkom op 24 juli tussen 10u en 
10u30. Dit jaar zal er geen bezoekdag zijn.  
 
Veel liefs 
De leiding 


