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Ouderfeest 2022
Beste ouders, beste leden
Na lang wachten, is het eindelijk zover: Ons traditionele ouderfeest! Een evenement dat wij om de
2 jaar organiseren speciaal voor alle ouders. Elke leeftijdsgroep brengt op deze avond een dansje
of toneeltje, hier krijgen al onze leden en leiding dus de kans om het beste van zichzelf te laten
zien op het podium. Op zaterdag 9 april kan u uw kind in het Forum komen bewonderen. Wij
openen de deuren om 19u, wees dus zeker op tijd om een goed plaatsje te vinden, de voorstelling
start om 19u30. Uiteraard moet er eerst wat gerepeteerd worden, de repetities zullen plaatsvinden
van maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april. Op de achterkant van deze brief vindt u een
schema waarop staat wanneer uw kind/kinderen verwacht wordt/worden in het Forum voor deze
repetities.

Wie meedoet, wordt op zaterdag 9 april om 14u opnieuw verwacht in het Forum voor de generale
repetitie. Dwergjes, kabouters, pagadders en jongknapen kunnen terug opgehaald worden om
16u, knapen en jonghernieuwers om 17u. Daarna verwachten wij alle leden terug om 18 uur 30 om
ons

voor

te

bereiden

op

de

echte

voorstelling.

Wij

kunnen

u

alvast

beloven

dat

het

een

fantastische show zal worden dat iedereen moet gezien hebben!

Tickets voor deze onvergetelijke voorstelling zijn

verkrijgbaar vanaf 19 maart voor of na de

activiteit bij de leiding, of via overschrijving op dit rekeningnummer: BE85 0682 4072 2806
(Vergeet bij overschrijving zeker niet uw adres te vermelden in mededeling zodat we uw tickets in
de brievenbus kunnen komen stoppen). Maar wees er snel bij, want het aantal plaatsen in de zaal
is beperkt! (De leden zelf moeten uiteraard geen ticket hebben)

Doet uw zoon/dochter mee? Dan vragen wij u om dit zeker voor zaterdag 2 april aan de
banleiding van uw zoon/dochter te melden. De contactgegevens van alle banleiding is ook terug
te vinden op de achterkant van deze brief.

Met blauw-oranje groetjes
De leiding

Vragen of opmerkingen?
Contacteer de hoofdleiding!
Briek 0472 09 89 20
Bettie 0491 33 12 76

Repetitieschema
Maandag 4 april

Dinsdag 5 april

Woensdag 6 april

13u30 – 15u

Dwergjes

Kabouters

Pagadders

15u – 17u

Pagadders

Knapen

Dwergjes

17u– 19u

Knapen

Jongknapen

Kabouters

19u - 21u

Jonghernieuwers

Jonghernieuwers

Donderdag 7 april

Vrijdag 8 april

Zaterdag 9 april

13u30 – 15u

Knapen

Dwergjes

Generale repetitie

15u – 17u

Jongknapen

Kabouters

17u– 19u

Pagadders

Jongknapen

19u - 21u

Jonghernieuwers

om 14u!!
Alle leden terug om
18u30!!
Start ouderfeest om
19u30.

Banleiding

Marlies

Mathijs

Charlotte

Briek

Aico Van

Versaevel

Versaevel

Denis

Verhaeghe

de Moortele

0479 78 47 58

0468 27 05 37

0472 05 11 01

0472 09 89 20

0497 07 20 59

Niels Mahieu

Warre Devogel

0493 50 67 85

0477 74 75 25

