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Leidingsweekend   

14, 15 en 16 februari 2020 
 

Vorig jaar hebben we beslist om onze activiteiten steeds rond dezelfde periode 

te laten plaatsvinden. Vandaar dat ook dit jaar het leidingsweekend zal 

doorgaan in de Valentijnsperiode. 

In tegenstelling tot vorig jaar, kiezen we ervoor om toch een beetje te werken 

voor de kampen. Werken aan de spelen voor de supers, de kleuters en de grote 

kampen.! Natuurlijk zorgen we ook voor de nodige ontspanning en amusement 

 . 

Het kampthema bij de grote kampen is ‘The Avengers’. Op de Facebookpagina 

van ‘Leiding Sogeha’ kunnen jullie die al eens nalezen en inspiratie opdoen voor 

de spelen. 

Bij de supers werken ze niet met een kampthema, maar ook daar zijn er 

vernieuwde en frisse ideeën van harte welkom!  

Vanaf dit jaar zal het 2de kamp niet meer door Freya worden geleid, ben je 

nieuwsgierig wie het wel zal doen? Kom dan zeker mee op weekend en maak 

kennis met hem/haar! 

Verzamelen doen we op het internaat van Ledeberg op vrijdag 14 februari en 

om 18.00 uur vertrekken we richting Affligem! 

Voor zij die rechtstreeks rijden spreken we af om 19 uur in Affligem. 

 

Jeugdheem Sint Benedictus 
Abdijstraat 6 

1790 Affligem 

 

 

 



De bijdrage voor het weekend bedraagt € 15 per persoon. 

Aangezien we geen bus voorzien willen we graag weten wie met de auto komt 

en hoeveel vrije plaatsen er zijn. Als je al afgesproken hebt met medeleiding 

laat dit ook weten a.u.b.. Zo zijn we zeker dat iedereen meekan. Bagage kan 

geen probleem zijn aangezien deze in de camionette kan. Indien je niet in Gent 

woont en rechtstreeks naar de kampplaats wil rijden, geef ons dan ook een 

seintje. Dan weten we dat we jullie mogen verwachten.  

Op zondag zijn we rond 15.30 terug in Gent/Zaffelare. 

 

We hopen op jullie talrijke opkomst!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Playday/leidingsavond  

zaterdag 29 februari 2020  
 

Dit jaar keren we terug op het vertrouwde internaat van Ledeberg om onze 

kinderen van afgelopen zomer met elkaar te herenigen en een blij terugzien 

met hun leiding. 

In de voormiddag spelen we een spel georganiseerd door de leiding van de KSA 

Ledeberg, wat in de namiddag komt in nog een goed bewaart geheim . 

We spreken af op zaterdagmorgen om 8.30 uur voor een briefing en een 

takenverdeling om van deze dag een topdag te maken voor onze kinderen. 

Het einde is voorzien rond 17 uur. Dan ruimen we met z’n allen nog wat op en 

maken we ons klaar voor de avond. 

Jawel, dé avond! We starten rond 18-19 uur met een lekker avondmaal en 

maken ons klaar voor de leidingsavond.  

De avond waarop de Sogeha-awards worden uitgereikt, er iemand in de 

bloemetjes gezet wordt!  

 

Tot dan! 

 

 



Superweekend  

10,11, 12 en 13 april 2020  
 

In deze brief willen we je uitnodigen voor één van de tofste weekenden van het 

jaar, namelijk het superweekend! We willen je uiteraard verwelkomen om 

binnenkort met je favoriete medeleiding en gasten samen een weekend 

volledig los te gaan! 

Het weekend zal doorgaan van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april. 

Afspraak om 15 uur op vrijdag aan de ingang van station Dampoort. Terug 

thuis om 16.30 uur aan de ingang van station Gent Dampoort op maandag. 

Wij gaan dit jaar met de trein naar kampplaats De Caernhoeve, Schanker 70 te 

2910 Essen. We stappen het laatste stukje vanaf het station naar de 

kampplaats.  Dus zorg ervoor dat je bagage draagbaar is! 

Tot dan! 

 

         

 



50 jaar Sogeha 

zaterdag 25 april 2020  
 

Op zaterdag 25 april zit de dag goed gevuld met allerlei festiviteiten rond 50 

jaar Sogeha. De uitnodiging en het programma wat er allemaal deze dag zal 

brengen krijgen jullie binnenkort  

Zoals belooft hoeven jullie deze dag niet te helpen (tenzij je echt wil  natuurlijk 

;-)). Op zaterdag komen er verschillende organisatie ons een handje helpen. 

Maar we willen wel jullie hulp vragen bij het opbouwen, decoreren en 

klaarzetten van de zaal op vrijdag 24 april vanaf 10 uur en op zondag 26 april 

vanaf 10 uur om alles terug op te ruimen. Daar hebben we immers geen extra 

helpende handen voor. 

Dus willen jullie een uurtje of 2 of 3 komen helpen op vrijdag of zaterdag, laat 

dit weten aan het organiserend comité (Simon, Martine, Tantie, Angie, Daisy, 

Nele, Natasha, Nicole, Freya of Eric) 

 

 

 

 

 



Wist je dat … 
 

 

 … Ferre (het zoontje van Oona en Glenn) er een zusje bijheeft? 
 … zij de mooie naam Elise heeft meegekregen. 
 … wij Oona, Glenn en fiere broer Ferre van harte proficiat wensen! 
 … wij nog meer babynieuws hebben? 
 … Nick Granata en Jana De Groote in maart een wolk van een baby 
mogen verwelkomen? 

 … en dit tot groot jolijt van GROTE zus Lore? 
 … er ook dit jaar gehuwd wordt? 
 … en wel door Stijn Luyten en zijn vriendin Julie? 
 … wij het toekomstig echtpaar heel veel geluk en liefde wensen! 
 … dat de nieuwe Facebookpagina ‘Ge zijt van SOGEHA als ge…’ een groot 
succes is? 

 … de nostalgie nu echt pas naar boven komt? 
 … we hopen op nog massa’s foto’s uit de oude doos? 
 … De ouderraad van Benedictuspoort (school van o.a. Tia en Michelle en 
waar Freya en Nicole actieve leden van zijn) een lezing organiseren over 
burn-out en bore-out? 

 … deze GRATIS is? 
 … en wordt gegeven door Hilde Mariën? 
 … Freya, Nicole en de leden van de ouderraad u hier graag voor 
uitnodigen? 

 … dit doorgaat om dinsdag 24 maart 2020 om 19.30. uur in 
BenedictusPoort Campus Ledeberg, Hundelsgemsesteenweg 93. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



KALENDER KOMENDE MAANDEN 

 

Februari: 

14 – 16/02    leidingsweekend te Affligem 

18/02    gesloten Zaffelare 

29/02    playday 

     leidingsavond 

 

Maart: 

7/03     open Zaffelare 

10/03    gesloten Zaffelare 

24/03    infoavond rond Burn-out 

28/03    open Zaffelare 

31/03    gesloten Zaffelare 

 

April: 

18/04    open Zaffelare (onder voorbehoud) 

21/04    gesloten Zaffelare 

24/04    vanaf 10 uur klaarzetten feestzaal. 

25/04    slotfeest ’50 jaar SOGEHA’ 

26/04    vanaf 10 uur opruimen feestzaal. 

 

Mei: 

9/05     open Zaffelare 

12/05    gesloten Zaffelare 

30/05    open Zaffelare 

 

Het volledig jaaroverzicht vindt u terug op bijgevoegd jaaroverzicht. 

 

 


