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De vetgedrukte namen zijn de takverantwoordelijken, aarzel niet om hen te contacteren. 

Kapoenen 
   

Laura De Keyser Kezeweide 25, Mollem 0474/86.33.77 laura@kramaai.be 

Arnaud De Hovre Kloosterbeek 17, Mollem 0479/12.49.88 arnaud@kramaai.be 

Saar Junius Voorstehoeve 109, Mollem 0472/06.87.12 saar@kramaai.be 

Janina Vermeir Winkelbaan 31, Mollem 0472/99.29.81 janina@kramaai.be 

Joris Van Houcke Winkelbaan 10, Mollem 0496/99.72.65 joris@kramaai.be 

    
Welpen 

   
Evert Bettens Schermershoek 46, Mollem 0473/57.81 16 evert@kramaai.be 

Sam Junius Voorstehoeve 109, Mollem 0479/06.29.20 sam@kramaai.be 

Fien Verdoodt Ceuppensrij 4, Mollem 0476/07.67.70 fien@kramaai.be 

Lucas Lannoy Boven Vrijlegem 21, Mollem 0471/31.88.07 lucas@kramaai.be 

Marthe Herman Voorstehoeve 67, Mollem 0474/50.35.15 marthe@kramaai.be 

    
Bevers 

   
Casper Herman Voorstehoeve 67, Mollem 0478/52.30.51 casper@kramaai.be 

Wouter Van Houcke Winkelbaan 10, Mollem 0477/09.67.72 woutervh@kramaai.be 

Dries Verdoodt Ceuppensrij 4, Mollem 0477/27.46.96 dries@kramaai.be 

Reinout Joostens Winkelbaan 36, Mollem 0470/86.62.66 reinout@kramaai.be 

Tim Cassiman Schermershoek 40, Mollem 0470/85.60.85 tim@kramaai.be 

Evelyn De Boeck Winkelbaan 80, Mollem 0478/82.79.46 evelyn@kramaai.be 

    
Jong-Givers 

   
Bram Vanhove Voorstehoeve 126, Mollem 0477/84.14.63 bram@kramaai.be 

Nette De Ridder Kersgatstraat 28, Bollebeek 0479/88.57.95 nette@kramaai.be 

Robbe Devriese Voorstehoeve 105, Mollem 0472/65.68.95 robbe@kramaai.be 

Jens De Backer Schermershoek 104, Mollem 0471/49.21.33 jens@kramaai.be 

    
Givers 

   
Brecht Bettens Schermershoek 46, Mollem 0472/83.12.96 brecht@kramaai.be 

Ruben De Hovre Kloosterbeek 17, Mollem 0478/42.29.81 ruben@kramaai.be 

Sven De Backer Schermershoek 104, Mollem 0479/32.21.42 sven@kramaai.be 

    
Groepsleiding 

   
Arnaud De Hovre Kloosterbeek 17, Mollem 0479/12.49.88 arnaud@kramaai.be 

Reinout Joostens Winkelbaan 36, Mollem 0470/86.62.66 reinout@kramaai.be 
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Kassier van Kramaai Mollem:  Louis Van Waes, Velm 5, 1730 Mollem 

Rekeningnummer: 310-1130050-86 

Groepsnummer: B1312G 

District Hopland  

Site: www.kramaai.be 
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CODES KRAKEN MET BRECHT 
 

Tijdens onze jaarlijkse Highland games doet de leiding telkens een partijtje 

touwtrekken. Helaas zijn alle touwen in de knoop geraakt en weten onze leiders niet 

wie aan het andere eind van hun touw staat. Wil jij ons helpen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorig jaar tijdens onze bosvergadering hebben Arnaud en ik elk een zo echt mogelijke 

tekening gemaakt van de natuur. Maar aangezien ik mijn bril vergeten was is mijn 

tekening lichtjes anders. Help jij ons de verschillen ontdekken? 

Saar 

 

Sven 

 
Evelien 

 

Joris 

 

Janina 

 Arnaud 
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Technieken met Dries 

De vriendschapsknoop (das-

knoop)  

Dit is de officiële knoop die gebruikt wordt voor de scoutsdas. Het is de bedoeling dat 

je deze knoop legt in de das van je vriendje of vriendinnetje. Dan is hun das ook 

origineel geknoopt en een bewijs van vriendschap. Veel knoopplezier!  
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De oplossing van dit raadsel vindt u op de laatste pagina. 

 

 

Zondag 21 september Startvergadering 

Dit is de allereerste keer… Dat wij jullie weer eens zien… Dit wordt een super keileuk 

jaar… en we vliegen er al weer in. 

Vandaag is onze allereerste vergadering, de eerste keer dat we elkaar zien. Maar het zal 

zeker en vast niet de laatste keer zijn! Nu worden jullie ingewijd in de geheimen van de 

scouts en leren jullie elkaar beter kennen. 

Natuurlijk willen we ook jullie ouders wat beter leren kennen. Zij zijn na de 

vergadering (om 17u) welkom aan de scoutslokalen voor een hapje en een drankje, 

terwijl de kinderen nog even kunnen genieten van de autovrije straat. 

 

Zondag 28 september 5 tegen allen 

Om toch te weten wat voor vlees we in de kuip hebben, zullen we jullie vandaag eens 

moeten testen. En wie is er beter om mee te vergelijken dan jullie nieuwe leiding? 

Niemand toch? Vandaag mogen jullie bewijzen dat jullie beter zijn dan ons in. Maak 

jullie dus al maar klaar, want het zal een harde strijd worden. 

 

Zondag 5 oktober Geen vergadering 

Helaas, helaas pindakaas… Jullie leiding is dit weekend opgeroepen door de eskimo’s 

om hen te helpen met hun strijd tegen de opwarming van de aarde. Ze hebben onze 

‘cool’-heid daar dringend nodig, dus zullen we jullie vandaag spijtig genoeg geen 

leiding kunnen geven. 

 

 

 

 

 

6 
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Zondag 12 oktober Bosspel 

We zijn nog maar net terug van de Noordpoop, 

of we worden opnieuw opgebeld. Deze keer zijn 

het de kaboutertjes uit het bos. Hun leider vroeg 

onze hulp bij bepaalde gebeurtenissen in het bos, 

maar hij vond het te gevaarlijk om te zeggen wat 

er precies aan de hand was. Aangezien het zo 

gevaarlijk gaat worden, weten we dat we wel wat 

hulp kunnen gebruiken. Natuurlijk dachten we 

onmiddellijk aan jullie, de dappere kapoenen! 

We weten nog niet hoe we de problemen gaan 

aanpakken, maar het staat vast dat we naar het bos moeten. Doe dus zeker stevige 

schoenen of rubberen laarzen aan. 

Zondag 19 oktober Dorpsspel + ouderavond 

Aangezien Mollem toch wel een stad van wereldformaat is, wordt het eens tijd dat we 

het hier eens gaan verkennen. Onze gids zal jullie naar alle belangrijke, gezellige, 

interessante, romantische… kortom Mollemse plekjes brengen. Vandaag staat er dus 

een tour door Mollem op het programma, dus zorg dat jullie stapschoenen aanhebben. 

Na afloop van deze vergadering vindt de ouderavond plaats. Hier krijg je de 

mogelijkheid om de leiders nog beter te leren kennen en we verkopen ook –shirts en 

dassen. 

 

Zondag 26 oktober Halloweenknutselvergadering 

 

Halloween komt eraan, de tijd dat heksen, 

weerwolven, geesten, vampieren en alle andere 

monsters tevoorschijn komen. Aangezien wij 

allemaal lekkere brokjes heerlijk vlees zijn, zullen 

we er dus voor moeten zorgen dat we niet 

opvallen en dat we veilig zijn. En wat is de beste 

manier om dat te doen? Zelf een monster worden 

natuurlijk! Verkleed jullie vandaag dus in jullie engste en griezeligste kostuum en dan 

zorgen we er samen voor dat we niet te prooi vallen aan de monsters hun scherpe 

tanden. 
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Zondag 2 november Sportvergadering 

 

Benen trainen, armspieren oefenen, buikspieren 

opspannen… Dit alles zal        vandaag aan bod komen in 

onze fameuze ‘sportvergadering’. Alles zal er vandaag op 

gericht zijn om onze spieren te trainen, dus bereid jullie 

maar voor op een vermoeiende en zweterige namiddag. 

Zondag 9 november Moordspel 

Gisterenavond was er een feestje ten huize ‘Scoute’. Alles verliep vlot, de gasten 

amuseerden zich tot ze plots … een luide BONK hoorden. Het was hun gastheer, die 

doodstil onderaan de trap lag. Uit onderzoek blijkt dat hij niet gewoon gevallen is, nee, 

hij was vermoord en dan van de trap geduwd! Aangezien de politie met de handen in 

het haar zit, hebben ze aan ons gevraagd om dit mysterie op te lossen. Geen dader is 

veilig met ons op zijn hielen! 

 

Zaterdag 15 november Italiaans etentje (geen 

vergadering) 

Mio Bello Italiano. Deze zaterdag-o is het eetfestijn-o Italiano van de scouts-o. Jullie 

zijn-o dus allemaal-o welkom –o in ‘’t Kloosterhof’-o voor onze gerechtjes delicio. Maar 

aangezien-o jullie leiding-o dan druk moeten werken-o, zullen wij-o deze zondag-o 

geen vergadering-o hebben. O. 

Zondag 23 november Casinovergadering 

Er is een nieuwe tent geopend in de buurt: het Casino Royal van Mollem. En wij, de kapoenen, 

de belangrijkste personen van Mollem en omstreken, zijn uitgenodig voor de opendeurdag 

deze zondag. Aan de hand van verschillende casinospelletjes kunnen jullie eens tonen hoe het 

met jullie pokerface zit en hoe goed jullie zijn in gokken. 
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Zondag 30 november Piratenvergadering 

 

De piraten van de Caraïben zijn op bezoek in 

België en wij hebben ze uitgenodigd om een 

een kijkje te komen nemen in Mollem. Daar 

hadden ze natuurlijk wel zin in. Maar 

aangezien die zeerovers zich nooit thuis zullen 

voelen in ons beschaafde, on-piraterige dorp, 

zullen we daar toch nog iets aan moeten 

veranderen. Kom vandaag dus in jullie beste 

piratenoutfit en dan zorgen we ervoor dat die 

piraten zich hier helemaal thuis voelen! Aargh! 

 

Wij hebben hier alvast zin in, jullie hopelijk ook!  

Jullie leiding, 

Arnaud, Janina, Laura, Joris, Saar 
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Zondag 21 september Eerste vergadering-vergadering 

Hoera beste welpen!  

Jullie zullen wel al lang afgeteld hebben naar deze dag, vermits jullie je al een maand 

lang elke zondag vervelen! Maar wees gerust, vanaf vandaag kan je weer elke zondag 

ravotten à volenté! Jullie leiding staat alvast paraat om jullie een heel jaar te 

entertainen! Na de vergadering kunnen jullie op de autoloze straat genieten van een 

hapje en een drankje. 

Zondag 28 september Schat-

vergadering  

Vandaag gaan we met de Welpen de 

eeuwenoude schat opgraven die onder de 

lokalen ligt. We hebben echter één groot 

probleem. De kaart waarop de schat staat 

aangeduid is verloren! Help jij ons vandaag 

mee te zoeken naar de kaart om zo een 

geweldige schat te zoeken? 

Zondag 4 oktober  geen vergadering 

Dit weekend is het geen vergadering want jullie superleiding is op bedevaartstocht 

naar Lourdes om te bezinnen over het komende scoutsjaar. 

Zondag 11 oktober  WK Mollemse Balspelen  

Het IOC oftewel het Internationaal Olympisch Comité heeft 

besloten om het eerste wereldkampioenschap voor 

gemengde balspelen te laten doorgaan in Mollem! Alles wat 

maar iets of wat te maken heeft met een bal zullen we 

vandaag gedaan hebben. Kapiteinbal, voetbal, volleybal, 

basketbal, Chinese voetbal, jagerbal,… 
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Zondag 18 oktober Omgekeerde vergadering 

Het is vandaag de jaarlijkse traditionele omgekeerde vergadering. Wat houdt dit in? 

Wel alles wordt omgekeerd vandaag. Jongens komen als meisjes, meisjes komen als 

jongens. Scoutshemden, broeken, rokken, schoenen, kousen,… worden omgekeerd 

gedragen vandaag. 

Zondag 25 oktober  Miss and Mister Welp verkiezing 

Vandaag strijden jongens en meisjes apart voor de kroon van Miss en Mister Welp. De 

verkiezing zal doorgaan van 14u tot 17u en leiding tovert zich vandaag om tot échte 

jury. Breng al je talenten mee en wie weet wordt jij wel de nieuwe Miss of Mister Welp 

2014-2015. 

Vrijdag 31 oktober Halloweentocht  

Haal de griezels in jezelf al maar boven, want wij 

gaan spoken. We spreken af om 19.00 aan het lokaal. 

Onze tocht eindigt om 21.00. Haal jullie 

griezelpakken alvast uit de kast! 

Zondag 9 november Quiz-vergadering 

Vandaag worden jullie zwaar getest op jullie kennis van diverse onderwerpen (Mollem, 

België, aardrijkskunde, scouts, chemie, fysica, frans, engels, italiaans en zelfs Chinees). 

Vandaag spelen we een grote quiz op de scouts. Zie maar dat jullie hersens goed 

getraind zijn tegen vandaag! 

Zondag 16 november geen vergadering  

Vandaag is het geen vergadering aangezien we nog aan 

het nagenieten zijn van jullie voltallige opkomst op het 

etentje gisteren. 

Zondag 23 november Knutselvergadering 

Vandaag gaan we wat prutsen en smutsen en flutsen, we gaan lijmen en knippen en 

plakken, we gaan uitvinden en bedenken en vooral doen! We gaan om het even wat, of 

misschien samen aan iets heel groots… maar we gaan echt wel knutselen! 
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Zondag 30 november Goochelvergadering  

Vandaag hebben we een primeur in de geschiedenis van Scouts 

Mollem! Het is vandaag namelijk de eerste echte 

goochelvergadering in onze geschiedenis! Hou jullie al maar klaar, 

want wat jullie nog niet wisten van de leiding is dat wij fanatieke 

goochelaars zijn. Schuilt er ook een stukje goochelaar in jou, dan is 

het vandaag de ideale vergadering om jouw trucs te performen. 

 

Een stevige linker van jullie leiding, 

Sam, Fien, Marthe, Lucas & Evert 
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Zondag 21 september  eerste vergadering  

Hier hebben we al een hele zomer naar uitgekeken : DE OFFICIELE START VAN HET 

NIEUWE SCOUTSJAAR !!!! wooooehooooooeew !!! Allen komen !! het belooft 

fantastisch te worden !! 

Zondag 28 september  

Handen, boormachines, voeten, 

verf, hamers, betonmolens, prachtige selfies, … Vinden jullie ook niet dat het eens tijd 

wordt om kleur in ons beverleven te brengen? Vandaag is het tijd om ons lokaal 

helemaal te verbouwen tot ons eigen super mega cool beverlokaal! Breng al jullie 

posters, creativiteit, … zeker mee! 

Zondag 5 oktober geen vergadering 

De leiding is later dit jaar uitgenodigd op het internationaal tornooi fierljeppen, om in 

topconditie te komen  houden we vandaag een trainingskamp in Den Haag. We zullen 

uitgefierljept zijn dus vandaag zal er spijtig genoeg geen vergadering zijn. 

Zondag 12 oktober buitelandse stage 

Vandaag beste bevers wordt het een heel apparte vergadering . We gaan namelijk 

spelletjes spelen waarvan hun oorsprong heeeel ver van ons belgenlandje ligt , 

spelletjes die jullie hoogstwaarschijnlijk nog nooit van jullie leven hebben gespeeld . 

whooeee spannend dus !!   
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Zondag 19 oktober Crazzy vergadering  

Er was eens een konijntje , en dat konijntje 

eet ontzettend graag broccoli. Dus op een 

dag ging het konijntje naar de winkel , en hij 

vraagt aan de winkelier een zakje van 4 KG  

broccoli. Maar toen zag het konijntje de 

winkelier en bleek het dries te zijn in een 

mega mindy pakje :o en toen hoorde hij  : “ 

mega mindy je tijd is bijna om “ spppfffff 

weg was de winkelier :o……                                                

vonden jullie dit geen raar verhaaltje ? mss 

een beetje crazzy ? wel bevertjes vandaag is 

het onze “ crazzyvergadering “  dus vandaag 

gaan we is allemaal lekker gek doen !!!! 

verkleed jullie maar zo zot mogelijk en dan 

pas zijn jullie welkom in ons gekkenhuis !! tot dan !!!!  

Zondag 26 oktober WOIII + ouderavond 

Door opkomst van de Russen in Oekraïne en de spanningen in het Midden-Oosten, 

vreest jullie leiding het ergste,  we bereiden ons voor met karton en buizen. en misschien 

ook verf 

Zaterdag 1 november Griezel vergadering 

 Kitzwonders spooky scary skeletons, als beverleiding vonden we dit 

eng (meer informatie volgt via mail.)  

Zondag 9 november triathlon 

Ooit al gehoord van kleiduifschieten, waterballonvangen, maïspeulen? Vandaag gaan 

we jullie klaarstomen voor onze triatlon met deze fantastische disciplines. Smeer jullie 

benen al maar in met spierzalf want het zal er hevig aan toe gaan als we ons willen 

bewijzen in Costarica tijdens de triatlon. 

Zondag 16 november Italiaans etentje 

We zitten in het verre Italië opzoek naar Casa di Mama. Helaas geitenkaas maar 

vandaag is het geen vergadering. Jullie kunnen wel komen genieten van onze heerlijke 

Italiaanse specialiteiten op het Italiaans etentje op zaterdag 15 november. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wxBO6KX9qTA
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Zondag 23 november Het magische bos 

achter de heuvels 

Er werd gisteren op het nieuws gezegd dat er witte 

eenhoorns in Kartelobos gesignaleerd zijn. 

Vandaag trekken we naar de Mollemse bossen en 

gaan we op eenhoorns jagen. Steek jullie voeten 

alvast in de stijgbeugels en hou jullie klaar want we 

gaan deze eenhorentjes eens gaan wassen.  

 

Zondag 30 november Jos of josette  

Vandaag is er iets heeel vreemd gebeurt met de leiding tjonge jonge :0 nu zitten we 

met 5 meisjes en 1 jongen huuuu ? Reinarda , caspetta , wouterina , tinneke , 

driesemien en Evenyle zouden wel is graag willen zien hoe goed jullie zijn in het 

transformeren in het andere geslacht !!  héhéhé jongens zet die pruiken al maar op , 

meisjes laat die snor al maar groeien ! tot straks knapperds !!     

 

 Een stevige linker van jullie leiding 

Casper, Dries, Evelyn, Tim, Reinout en Wouter 
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P 

 

Zondag 21 september  “de eerste vergadering” 

Zoals elk jaar begint ook dit jaar met de eerste vergadering. Zodat we elkaar kunnen 

leren kennen en al enkele kleine spelletjes spelen. Ook zullen we eerste hulp 

bijschaven. Want we krijgen dankzij het overgooien enkele proefpersonen die we dan 

een mooi verbandje kunnen aanleggen. 

Zondag 28 september “trol in het bos vergadering” 

Vandaag gaan we zoals de mooie titel zegt trollen in het bos JOEPIEE!!! Doe maar 

kledij aan die vuil mag worden. Ook mag er als voorbereiding getraind worden. Want 

het wordt een compleet gekkenhuis. 

 

 Zondag 5 oktober “startweekend leiding” 

Het zal een weekje zonder ons moeten want jullie leiding is op team-building. Het is 

dus geen vergadering.  

Zondag 12 oktober “technieken vergadering” 

Vandaag bouwen we een constructie om onze technieken bij te schaven ook bakken 

we al eens iets. Vuurspuwen moeten we natuurlijk ook een doen. Welke scout spuwt er 

nu geen vuur. 

Zondag 19 oktober “fiets vergadering” 

Pak vandaag zeker jullie fiets mee want we gaan naar Spanje rijden. Zodat we aan de 

hele wereld laten zien dat coureurs ook maar mensen zijn. Pak misschien een drinkbus 

mee. Fiets outfit is natuurlijk ook toegestaan. Gelieve ook remmen en banden in orde 

te zetten natuurlijk. 

Het is vandaag ook ouderavond iedereen is dus welkom na de vergadering. 
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Zaterdag 25 oktober “Halloween vergadering” 

Vandaag zullen we een halloween tocht maken. We verwachten jullie dus verkleed. 

Om de duivels te verjagen die jullie vandaag wel eens kunnen tegenkomen. Het uur en 

de locatie wordt later via mail bezorgd. 

 

Zondag 2 november “quiz vergadering” 

Ja inderdaad het is quiz vergadering. Vergeet maar alles dat je op school geleerd hebt 

want het is allemaal waardeloos in onze quiz. Zorg vooral dat je op voorhand al goed 

geplast hebt. Want 1 van de opdrachten is laat de beek overstromen. Je verstand mag je 

natuurlijk wel meenemen al is dit misschien niet voor iedereen vanzelfsprekend.  

Zaterdag 8 november “fiiiisssstjjjeee” 

Vandaag gaan we lachen, zeveren en dansen. Het dansen is toegestaan. De dresscode is 

chique ( en ni da spul da ge in u mond steekt). Maak jullie dus maar mooi, we 

verwachten dus geen scouts uniform. We verwachten jullie aan het lokaal van 20-23u 

aan het lokaal.  
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Zaterdag 16 november “Italiaans etentje” 

Vandaag is het dus geen vergadering maar kunnen jullie ons wel komen bezichtigen. 

Want wij zullen zwaar aan het werk zijn op ons etentje kom zeker eens langs.  

Zondag 24 november “ kook vergadering” 

Vandaag is het vergadering van 10-13u. We zullen dan samen een heerlijk maal 

bereiden. Ook zal het voedsel gewijd worden voor we het nuttigen. Het gebed zal 

natuurlijk door Robbe verzorgd worden. 

Zondag 30 november “De gezellige vergadering” 

Vandaag gaan we gezellig bij elkaar zitten en enkele gezelschapsspelletjes spelen. 

Neem zeker jullie eigen spelletjes mee ! Oefen al eens met de vriendjes of met je ouders 

want de winnaar krijgt een koekje van eigen deeg. 

 

 

 

 

Groetjes van een stevige jong-giverleiding!!  
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Zondag 21 september Autoloze zondag 

Zoals elk jaar openen wij dit nieuwe jaar op de aloude manier volgens de regels van de 

kunst: op autoloze  zondag. Zoals elk jaar hebben we stralend weer, springkastelen, 

oversmijtsystemen en dansjes gehuurd. Kom dat zien of wacht nog ellenlang op je 

jaartekens! 

Zondag 28 september Hopeloze zondag 

Om het jaar direct goed in te zetten zullen we vandaag het kaf van het koren scheiden. 

De hopeloze gevallen die zich dan nog scouts durven noemen zullen onrespectvol 

onteerd worden of worden opgeleid tot een terug hoopvolle scout. 

 

 

 

 

 

Zondag 5 oktober Startweekend 

Jullie leiding moet een opleiding volgen in het ondergrondse Koreluyani-gebergte 

alwaar wij in het donker de kneepjes van de katten zullen leren beheersen en 

zinsconstructies leren bouwen. Onze oogballen zullen nog niet voldoende gewend zijn 

aan het felle zondagnamiddaglicht om deftig leiding te kunnen geven. Geen 

vergadering vandaag dus. 

kaf van het koren scheiden 
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Zondag 12 oktober Pimp your heem 

Onze heem heeft nood aan een opknapbeurt. Weet je niet wat een heem is? Kom dan 

zeker naar de vergadering of vraag raad aan Brecht. Breng als je kan dan ook zeker 

opknapbeurt-gerief mee. 

 

Zondag 19 oktober Muurklimmen 

Wie fan is van Tomtesteron zal het al vast wel kennen. El 

Capitan, 900 meter verticaal naar omhoog. Ter verering van Tom 

Waes’s heroïsche prestatie zullen wij vandaag de klimmuur 

opzoeken. We verwachten jullie met de fiets om 14u en zullen 

pas terug zijn om 18u. 

 

Zondag 26 oktober Onderst vergadering 

Om de banaliteit van een simpele zondagse scoutsvergadering te doorboren zullen we 

vandaag ons uiterste best doen om alles te bereiken. Het is dan ook de Onderst-

vergadering. Onderst grote schelpenverzameling, onderst grootste toren van 

colabakken, onderst meest wc-rollen in je broek steken, onderst meest oorwormen 

eten, onderst beste doedelzakconcert en nog ander onderst-en zullen onze bezigheid 

zijn. 

 

Zondag 2 november Kooknamiddag 

Tagliatelle, cerveza, calzone, tiramisu, parma, pesto, gorgonzola, spaghetti, macaroni, 

cannelloni ,salmonella ,margherita, ricotta, carpaccio… Je hoort het, de Italianen 

kunnen koken! Dat is dan ook exact wat wij vandaag gaan doen. Trek je 

ovenhandschoen al maar aan en bereid je voor op een heerlijke namiddag. De activiteit 

zou wel eens langer kunnen duren, maar de exacte eind-uren zullen nog worden 

meegedeeld. 
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Zondag 9 november Pasoj vergadering 

Een beetje mysterie kan geen kwaad. We zullen dan ook niet verder blijven dralen om 

het thema van deze vergadering. Het enige materiaal dat je nodig hebt is schoeisel 

waarmee je speleologie kan doen, een geestdrift waarmee je bergen kan verzetten en 

een roze teddybeer.  

Zondag 16 november Italiaans etentje 

Het is weer zover!! Joepie!! Ons jaarlijks italiaans etentje is weer aangebroken. Iedereen 

is  welkom om te komen genieten van ons heerlijk aanbod aan italiaans etentje. Er is 

voor iedereen wat wils! Het zal doorgaan op zaterdag 15 november en jullie hebben 

de keuze weer om s’middags of s’avonds te komen eten! De givers worden vriendelijk 

verzocht om te komen helpen, want hoe meer zielen hoe meer vreugd! Meer info volgt 

later nog. 

Zondag 23 november Dorpsspel 

De OERtraditie moet behouden worden. Vandaag spelen we een dorpsspel. Kent 

iedereen alle straten van Mollem? Weet iedereen waar Winhof ligt? Kan je iedereen 

vertrouwen tijdens dit spel? Je komt het allemaal te weten deze middag !  

 

Zondag 30 november Mysterieuze vergadering 

Raadselachtig, onduidelijk, duister, griezelig, geheimzinnig en onbegrijpelijk. Allemaal 

zijn dit stuk voor stuk synoniemen voor mysterieus! Maar wat is nu het juiste woord?? 

Wie zijn wij en wat doen we hier??? We zullen hier misschien een antwoord op krijgen 

deze middag( of misschien niet)…. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een stevige linker van jullie leiding; Brecht, Sven en Ruben 
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Op kamp? Op stap in de natuur? Een grote buitenactiviteit? In de Hopper winkels vind 

je alles wat je nodig hebt om er een geslaagde activiteit van te maken. We richten ons 

tot iedereen die actief op pad wil gaan en hiervoor het geschikte materiaal zoekt. 

De juiste slaapzak, een stevige rugzak, een coole zaklamp, een kompas, stafkaart of 

degelijk schoeisel ? In de Hopper winkels vind je al wat je nodig hebt! 
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