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Beste leden en ouders, 

Dit scoutsjaar staan er heuse veranderingen voor de deur. Doordat we opnieuw 

gekozen hebben om ‘Jins’ in te voeren, blijft de leidingsploeg grotendeels hetzelfde. 

Toch zijn er enkele nieuwe gezichten, oude bekenden die terugkeren en jammer 

genoeg ook enkelen die ons zullen verlaten. 

Met pijn in het hart nemen we afscheid van Arnaud, Ruben, Sven en Tim. Zij gaven 

zeer lange of minder lange tijd het beste van zichzelf. Hiervoor nogmaals een dikke 

merci! Daarnaast verwelkomen we Jill, Geraldien en Wouter Van Pamel. Zij zullen ons 

team versterken zodat we samen paraat kunnen staan dit jaar. 

Met een jaarthema als ‘Be Prepared’ kunnen wij als groepsleiding ook niet anders dan 

vol enthousiasme het nieuwe scoutsjaar voorbereiden. We hebben er superveel zin in 

en zijn er helemaal klaar voor. 

Ook dit jaar zal de leiding weer van elke zondagnamiddag een fantastische belevenis 

maken. Daarenboven mogen we de takweekends en ook zeker het kamp niet vergeten, 

we kijken er nu al naar uit. 

Ten slotte willen we jullie nog wijzen op enkele belangrijke data. Uiteraard is er de 

eerste vergadering op zondag 20 september, zoals altijd samen met de autoloze 

zondag. Na de vergadering zondag 11 oktober, organiseren we een ouderavond. Hier 

hebben jullie de mogelijkheid tot inschrijven, nieuwe T-shirt en das te kopen of 

gezellig iets te komen drinken. Ook zeker niet vergeten jullie uniform te dragen op 

vrijdag 23 oktober, want dan is het Dag van de Jeugdbeweging! Last but not least zijn 

jullie zaterdag 7 november van harte uitgenodigd op ons Italiaans etentje. 

Veel leesplezier en een stevige linker, 

Reinout, Fien en Evert 
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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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Weetjes met Fien 

Wist je dat…? 

 Ze bij een barcode niet de zwarte, maar de 

witte streepjes scannen? 

 

 

 Minder dan de helft van de Chinezen de nationale taal 

spreekt? 

 

 

 We met de leiding een pizza-oven gemetst hebben? 

 

 Warm water sneller bevriest dan koud water? 

 

 

 De walrus rechtshandig is? 

 

 De broedtijd van een kip 21 dagen is en dat een muisje al na 

19 dagen geboren wordt? 

 

 

 

 

 Melk drinken beter helpt dan water wanneer je pikant 

gegeten hebt? 
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Kleuren met Janina 
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Zondag 27 september Versier-je-lokaal-vergadering  

Voelen jullie zich ook graag wat thuis op de scouts? Wij ook! Vandaag mogen jullie je 

favoriete posters, foto’s, slingers, enz. meebrengen. We gaan samen ons oud lokaal 

omtoveren tot een super cool speellokaal voor de allerleukste kapoenen.  

Zondag 4 oktober Geen vergadering  

Spijtig genoeg is het vandaag geen vergadering. De leiding gaat op bezoek bij de grootouders 

van Robbe in Duitsland.  

Zondag 11 oktober Ladderspel en ouderavond  

Vandaag gaan we op zoek naar de sterkste kapoen. Jullie nemen het tegen elkaar op tijdens 

verschillende coole spelen, waaronder het vechten met een draak, tijdreizen naar de 

dinosaurustijd, vliegen met de grootste roofvogels, zwemmen met walvissen, ... Wees 

paraat!  

Nadien zijn jullie samen met jullie ouders welkom op de ouderavond waar er dassen en t- 

shirts gekocht kunnen worden.  

Zondag 18 oktober Bosspel  

Help! Grote smurf heeft onze hulp nodig! De levensgevaarlijke krakrakra - loopvogel werd na 

een  honderd jaar lange slaap wakker, en teistert nu het prachtige smurfendorp… Wij kregen 

de opdracht moedige kapoenen bij elkaar te roepen en de strijd met het monster aan te 

gaan. De tocht naar het smurfendorp belooft gevaarlijk en modderig te worden. Trek dus 

stevige schoenen aan, oefen je krakrakra - lokroep en haal je grootste vangnet snel boven! 

Zondag 25 oktober Verkleedvergadering 

Breng vandaag maar al jullie zotste outfits mee! We gaan niet een gewone vergadering doen 

zoals anders, maar deze week verwachten we: superhelden, cowboys en allemaal zotte 

beesten. Dus aarzel niet en doe nekeer zot. 
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Zondag 4 oktober Startweekend 

Dit weekend is het spijtig genoeg geen scouts, dit is het geval omdat jullie lieve leiding dit 

weekend op avontuur gaat met grote smurf. We gaan namelijk tarzan zoeken om hem te 

redden van de opwarming van de aarde. Hierdoor zullen we helaas geen tijd hebben om nog 

leiding te geven.  

Zaterdag 31 oktober Halloween 

Halloween is men favoriete feest. Dan ben ik verkleed in een griezelbeest. Met Halloween ben 

je welkom in de hel. Je krijgt de kriebels, je bibbert uit je vel!  

Deze zaterdag wordt er door de griezelbeestjes van Mollem een Halloweentocht 

georganiseerd. Meer info zie pagina 4.  

Zaterdag 6 november Italiaans etentje 

Mmm, kennen jullie het gevoel van lekker op restaurant gaan en verwend worden door 

heerlijke specerijen? Dit weekend-o organiseren-o wij met-o de Scouts ons-o jaarlijks-o 

Italiaans Etentje. Jullie zijn-o van harte welkom om-o te proeven-o van-o onze heerlijke 

macaroni, spaghetti, scampi’s,…  

Zondag 15 november Sportvergadering 

Ort ort ort vandaag doen we aan sport! Doe jullie voetbalschoenen maar aan, breng je stok 

mee om te gaan poolstokspringen, en vergeet die zweetbandjes niet! Want vandaag gaan 

we allemaal verschillende soorten sport ontdekken. 

Zondag 22 november Dorpsspel 

Vandaag gaan we naar het magische bos achter de bergen. Bambi heeft onze hulp nodig, het 

bos wordt aangevallen door kwaadaardige dwergkonijntjes! Hopelijk kunnen we ze verslaan 

met de hulp van jullie.  

Zondag 29 november Reis rond de wereld  

Van Afrika tot in Amerika, van de Himalaya tot in de woestijn. Vandaag reizen we heel de 

wereld rond. Zodat we de mensen overal ter wereld kunnen helpen om de weg naar Mollem 

terug te vinden, om ze op tijd naar de beste scouts ter wereld kunnen brengen. 
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Zondag 27 september: Geheime Vergadering  

Omdat het nog maar jullie tweede vergadering als Welp 2015 is, wil Scouts&Gidsen 

Vlaanderen jullie testen. Meer kunnen wij hier helaas nog niet over prijs geven, maar 

één ding staat vast; het wordt een spetterende vergadering om nooit te vergeten!  

Bereid jullie dus voor op de allerleukste zondagnamiddag van jullie leven.  

Zondag 4 oktober: Geen Vergadering  

Jullie leiding is dit weekend op expeditie naar Antarctica, om het smelten van de 

ijskappen te bestuderen en tegelijkertijd zullen ze het vluchtelingenprobleem en de 

crisis oplossen. Jammer genoeg blijft er daardoor geen tijd meer over om leiding te 

geven. Dit weekend zullen jullie ons dus moeten missen, maar niet getreurd: Volgende 

week zijn we er weer, met meer weer! 

Zondag 11 oktober: Harry Potter - Vergadering  

Alohomora… Wingardium Leviosa… Aparecium… Degenen die weten wat er net 

allemaal is gebeurd, hebben zich duidelijk al verdiept in de magische wereld van Harry 

Potter. Diegenen die dit niet weten, moeten zeker en vast naar de vergadering van 

vandaag komen, zodat we jullie alles kunnen leren over de tovenarij. Tegen het einde 

van de vergadering zullen jullie alles weten wat er te weten valt over toverstokken, 

Zweinstein, toverdranken, zwerkbal en nog zoveel meer. 

Alle ouders zijn na deze vergadering uitgenodigd op onze ouderavond. Hier kunnen 

jullie dan nog kinderen inschrijven en kunnen er dassen, T-shirts en andere 

scoutskledij aangekocht worden. Natuurlijk wordt er ook iets te eten en te drinken 

voorzien. 

Zondag 18 oktober: Techniekenvergadering 

Een welp zou geen echte welp zijn als hij niet goed kon... bouwen, sjorren, vuur 
maken, putten graven…! Daarom houden we vandaag reeds onze eerste 
“techniekenvergadering”. Trek die werkhandschoenen al maar aan ;) 
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Zondag 25 oktober: Bosvergadering 

De herfst is ondertussen al even bezig en bijna alle 

blaadjes zijn al van de bomen gevallen. Toch hangen 

er nog enkelen omhoog en het is onze taak om ze 

naar beneden te helpen. Hiervoor moeten we 

natuurlijk eerst ter plekke eens een kijkje nemen. 

Vergeet zeker jullie stevige bottinnen of rubberen 

laarzen niet, anders zullen jullie broekspijpen er 

prachtig modderbruin uitzien… 

ZATERDAG 31 oktober: Halloweenvergadering 

Deze nacht is de nacht waarin alle monsters tot leven komen en klaarstaan om de hele 

wereld onveilig te maken. Weerwolven huilen naar de volle maan, vampiers gaan op 

zoek naar het verste bloed, heksen brouwen de smerigste drankjes… om nog maar te 

zwijgen over de zombies. Deze avond zullen we, samen met de kinderen uit de 

Landbeek, deze monsters verdrijven. Meer info zie pagina 4. 

Zaterdag 7 november: Italiaans etentje (Geen Vergadering)  

Deze zaterdag zijn jullie allemaal uitgenodigd op ons 

Italiaans etentje, waar jullie allerlei overheerlijke (en 

uiteraard Italiaanse) gerechten voorgeschoteld zullen 

krijgen. Meer info hierover zullen jullie later nog krijgen. 

Aangezien dit dus een heel druk weekend voor de leiding 

wordt, zullen we jullie helaas pindakaas op zondag geen 

leiding kunnen geven. Maar wees gerust, jullie zullen ons 

niet al te lang moeten missen: volgende week staan we 

immers alweer klaar voor jullie. 

Zondag 15 november: Versier eens je lokaal – Vergadering 

Nu het weer steeds slechter aan het worden is, zullen we ook steeds meer in ons lokaal 

moeten zitten. Dus laten we er maar iets superduperubercool van maken. Vandaag 

zullen we het welpenlokaal op alle mogelijke manieren pimpen, dit kan zowel met verf, 

posters, tekeningen, nieuwe meubilair en nog zoveel meer. Moesten jullie thuis dus 

nog iets ‘versierderig’ hebben liggen, breng dit zeker mee! Vergeet zeker ook geen 

slechte kleren aan te doen, verf kan al eens plekken achterlaten… 
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Zondag 22 november: Superheldenvergadering 

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat iiiis het 

niet. Het zijn de MegaWelpen die je aan de hemel 

ziet…  

Want dat gaan we vandaag worden: Superhelden! 

Natuurlijk gaat daar heel wat oefening aan vooraf, 

maar dit zal voor ons geen probleem zijn. Tegen het 

einde van de vergadering zullen jullie klaarstaan om de 

wereld van al het kwaad te bevrijden.  

Zondag 29 november: Dierenvergadering 

Honden, katten, varkens, paarden, kippen, koeien, geiten, schapen, olifanten, leeuwen, 

tijgers, muizen, vogels, walvissen, dolfijnen, egels, mieren, giraffen, pinguïns, uilen, … 

Vandaag draait het om dieren. Groot en klein. Dun en dik. Bruin en zwart. Ze komen 

allemaal aan de beurt. 

 

Een stevige linker, 

Casper, Jill, Joris, Fien, Saar 
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Zondag 27 september: Tune het lokaal-vergadering 

Ons lokaal is oud, stinkt verschrikkelijk en is niet bewoonbaar! Daar gaan we 

verandering in brengen! We gaan ons lokaal schilderen, behangen met posters, 

herinrichten, … Breng allemaal kranten mee zodat we de grond niet besmeuren, een 

overal of kledij die mag vuil worden of beschilderd mag worden. Jippie ons lokaal 

wordt DE MAX! 

Zondag 4 oktober: geen vergadering 

Dit weekend zijn jullie leiders ontvoerd door gemuteerde lama’s. Geen nood! De 

leiding heeft een plan. We doen alsof Lucas buikpijn heeft en wanneer de dokterlama’s 

komen controleren grijpen Wouter, Nette en Evert de lama’s vast en steken een 

magische wortel in hun mond zodat ze verzuren tot een plasje plasma. Kortom jullie 

zijn nog niet van ons af. 

Zondag 11 oktober: Legervergadering + ouderavond 

SOS THIS IS NOT A GAME!!! THIS IS W… HELP HELP… ZE ZIJN HIER!!! NEE NEE 

AUB NEEEEEEE Tut-tut-tuttut-tut-tuttut (morsecode) Vandaag geen plaats voor 

angsthazen. Heren maak je borst al maar nat en meisjes trek jullie stoerste kleren al 

maar aan! Team Alfa, Bravo, Charlie en Foxtrot we rekenen op jullie aanwezigheid! 

(legerkledij is cool, aandoen dus!) 

Na deze heldhaftige vergadering zijn jullie mama en papa welkom om een das of een t-

shirt te kopen, of om gewoon een watertje of een colaatje te komen drinken. 

Zondag 18 oktober :  travestieten vergadering  

Jongens.... Meisjes ... Vandaag is er iets heeel vreemd gebeurd met de leiding....Tjonge 

jonge :0 :nu zijn we opeens met 3 meisjes en 1 jongen ..... HHHUUUUU ???!!!!!  

Lucia, Evitta, Woutrina en Ned zouden graag eens willen zien hoe goed jullie zijn in 

het veranderen naar  het andere geslacht.       Héhéhé boys : zet die pruiken maar op , 

kleur die nagels maar rood laat jullie volledig gaan !! Girls : laat die snorren maar 

groeien , haal die bretellen uit de kast en toon maar eens dat jullie stoere binken jullie 

kunnen zijn !! Tot zo !  
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Zondag 25 oktober : Bosspel   

Bevers, vandaag heeft jullie leiding een telefoontje gekregen van Ronny de boswachter 

:  hij heeft na 40 jaar opnieuw blauwe eenhoorns gespot in ons vertrouwde  bosje! :0 

WOOOOOWWW BLAUWE EENHOORNS ???  Ja, jullie lezen het goed bevers, blauwe 

eenhoorns!!! DIT is dus de kans !!  Er is alleen 1 groooot probleem : blauwe eenhoorns 

zijn heel sluwe dieren en meesters in zich verstoppen onder paddestoelen :  dus trek 

die laarzen maar aan, want wij gaan naar het bos woooeeeeeehhoooeeew !!  

Zondag 1 november : supercrazyyyy vergadering  

Er was eens een bobsleeër  in Mollem  met een angst voor de vieze teennagels van 

andere mensen . Deze bobsleeër at ontzettend graag broccoli. Dus op een dag ging hij 

naar de winkel , en hij vroeg aan de winkelier een zak van 4 kg broccoli . Dingdong : 

het geluid van de winkeldeur weergalmt door heeeel de ruimte  ! De bobsleeër draait 

zich om en ziet  daar  opeens Lucas staan met een megamindy pakje aan ......Plotse 

stilte .....tot het volgende geluid weerklinkt :” Mega Lucas je tijd is bijna om !!! “  

Vonden jullie dit geen vreemd verhaaltje ? misschien een beetje crazy ? Wel bevertjes, 

vandaag is het onze “ crazyvergadering “ Dus vandaag gaan we eens allemaal lekker gek 

doen !!!! Verkleed jullie allemaal maar zo zot mogelijk en dan pas zijn jullie welkom in 

ons gekkenhuis !! Tot dan !!!!  

Zaterdag 7 november: Italiaans etentje  

wat eten we vandaag? 

Spaghetti!!  

Spaghetti!!  

Spaghetti!! 

wat eten we zo graag? 

Spaghetti!!  

Spaghetti!!  

Spaghetti!! 
 

wat willen we eten als ons buikje knort? 

wij willen spaghetti op ons bord!!!!  

Vandaag is het geen vergadering, jongens en meisjes = HAAAAUUUUUU !!!  

MAAR kom gerust iets eten op ons Italiaans etentje  !!! JEEEEEEUUUUUUJJJJ !!!  
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Zondag 15 november  

Wat is de leukste jeugdbeweging ? … SCOUTS !!! juist !!!!  

Wat is de tofste tak ?... BEVERS !!! juist !!!!  

Wie is de meest fantastische geweldige grappigste knapste leiding ooit ?  

NETTE !! LUCAS !! EVERT EN WOUTER !!! Alweer juist !!!  

Wij willen weten of jullie ook tot de Topquizzers behoren  en kunnen antwoorden op 

al onze vragen !! Dus zet jullie beste beentje maar voor!! Want wie weet, win jij wel 

onze speciale prijs ?! 
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Zondag 22 november De Koelste vergadering ooit 

Cool of koel? Ja dat zijn de bevers maar de leiding is 1 K, zo koel dat moleculen bijna 

niet meer bewegen. Vandaag zien we of de bevers het absolute coolheidspunt kunnen 

bereiken. 

Zaterdag  21 november , een doodgewone zaterdagnammidag .....Nette, Evert en 

Wouter zitten  wat afleveringen te bekijken van “ Sturm der Liebe “   tot er op een gegeven  

moment hard op de deur wordt geklopt!!! :0 BONG BONG BONG !!!  Nog voor nette zich recht 

kan zetten om te gaan kijken wie het is , wordt er een briefje onder de deur geschoven met 

daarop  volgende tekst :  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Bevers wij hebben jullie hulp nodig !! Help ons Lucas terug te vinden !! Wij zullen  onze 

topspeurders  belonen met een 4 uurtje ,waar je nu alleen van kan dromen !!  Tot straks !  

 

Zondag 29 november : ben jij wel echt een bever ? - vergadering  

Vandaag beste Bevers gaan wij leiding eens controleren  wat voor vlees we in de kuip hebben !  

Wij gaan eens kijken  of wij wel degelijk leiding geven aan “ DE BEVERS “  of aan de CHIRO ?  

Wij zullen jullie testen op alle mogelijke manieren  !  Bevers het zal  gegarandeerd zwaar 

worden want jullie moeten het tegen de leiding opnemen....  MAAAAAR wanneer jullie slagen 

in deze beproevingen zullen wij jullie officieel bekronen als BEVER  en mogen jullie kiezen wat 

we volgende vergadering doen  ;) DEAL ?  

 

Heel veel liefs van jullie knappe & slimme leiding xXxXxXx 

  

WIJ  HEBBEN LUCAS MEE HA HA !! 

WIJ WILLEN DE BEVERS HUN 4 UURTJE  MOE 

HA HA !!  

GEEN POLITIE  !!! MOE HA HA  

GROETJES  

M O E  H A  H A  

 



Zondag 11 Oktober: Rechtendoor tocht   

Doe alsjeblief kleren en schoenen aan die helemaal vuil, nat of iets anders mogen 

worden. Het zal nodig zijn want we zijn namelijk een afslag vergeten nemen en zullen 

dus enkel rechtdoor gaan vandaag. Om deze alleen maar rechtdoor tocht leuker te 

maken zorgt de leiding voor tools.  

 

Zondag 18 Oktober: Zwerfvuilactie  

Scouts Mollem denkt aan het milieu! Daarom zullen we 

met alle takken vandaag Mollem eens opkuisen. Geen 

enkel papiertje of hondendrol zal ontsnappen aan de 

zuiverende handen van de jong givers. Natuurlijk zal dit 

geen 3u duren (oef!), dus we zullen nog vele andere 

dingen gaan doen. 

  

Zondag 25 Oktober: Districtsactiviteit 

Vandaag zullen we niet alleen op schok gaan. We gaan namelijk met alle jong givers 

van het district Hopland een gigantisch spel spelen. Deze activiteit zal doorgaan in 

Laerbeekbos. Wees er zeker bij, want het wordt fantastisch. Meer info volgt nog. 

 

Vrijdag 30 Oktober: Halloweentocht 

Sidder en beef, want vandaag gaan we op tocht. Op 

halloweentocht! Breng zeker een extra broek  mee voor 

wanneer het te eng wordt. We spreken af om 19u30 en de 

overlevenden zullen terugkeren rond 22u. 

 

Zaterdag 7 November: Italiaans Etentje 

Jullie zijn allemaal zeer welkom op het Italiaans etentje van scouts Mollem van 11u tot 

22u in de zaal t’ kloosterhof! Deze zaal staat trouwens ook bekend als zaal de 

“welkom”, je bent er namelijk welkom ;). 



 

Zondag 15 November: Gezelschapspelletjes vergadering 

Breng allemaal jullie coolste gezelschapsspelletjes mee, van MB! Oké, 

Ravenstein of andere mag ook.  IEDEREEN brengt een spelletje mee, 

anders krijgen jullie een tegenopdracht (of billenkoek). 

 

Zondag 22 November: Siamese tweeling vergadering 

Voor de halven onder ons, breng zeker een extra helft mee want je gaat hem vandaag 

zeker nodig hebben. Je hebt natuurlijk twee helen nodig om een tweeling te maken. 

“Nen halven” met “nen helen” is “nen anderhalfling”. Dat moeten wij dus niet hebben 

vandaag.  

 

Zondag 29 November: Neké denken 

Zet jullie zen modus al maar op en breng relaxatie mogelijkheden mee 

(massageshnizzle). Als de aardstralen ons negatieve openbaringen geven zullen we 

iemand moeten offeren aan de Egyptische god van de onderwereld Osiris. 

 

Een stevige linker van de Jong Giver leiding, 

Bram, Sam en Evelyn :D 
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Zondag 27 september 

De lokalen zien er nu niet echt giverwaardig uit, dus zoals de traditie het wil is het deze 

vergadering pimp-the-locals-vergadering. Breng allen jullie kuisgerief en spullen mee die ons 

lokaal kunnen versieren zoals porseleinen beeldjes, posters, zetels, stickers… 

Zondag 4 oktober 

Aangezien sociale media zo alom vertegenwoordigd is onder de jeugd 

houden we deze vergadering snapchat vergadering. Meer informatie 

omtrent deze vergadering en wat jullie zullen nodig hebben, komt nog in 

onze geweldige facebookgroep te staan.  

 

Zondag 11 oktober 

Na onze geweldige snapchat vergadering is het tijd dat we nu terug keren naar de basics. 

Iedereen had er zijn eigen grond waarop gewerkt en geboert moest worden. Het snuiven van 

die heerlijke buitengeurtjes, het drijven van de koeien: goeie tijden. Daarom deze 11 oktober 

boeren- en boerinnenvergadering. Kom allemaal zeker in overal, sjaaltje, rubberen laarzen (koe 

optioneel). 

Zondag 18 oktober 

Vandaag gaan we onderzoek doen naar mieren. Er is zoveel dat we er niet over weten. Welke 

soorten zijn er, hoe groot kunnen ze worden enzovoort. Zoek alvast een aantal mierenweetjes 

op om ons, de leiding, te imponeren. 

 

 

Zondag 25 oktober 

Vandaag vliegen we er weer eens vollenbak in!!!!!! We gaan er volledig voor!! Elke sport gaan 

we vandaag uittesten!! We zoeken onze limieten op!! Kom zeker in sportoutfit!! 
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Zaterdag 31 oktober 

Omdat het vandaag Halloween is kunnen we deze kans niet laten 

liggen om er verschrikkelijk enge Halloween tocht van te maken. 

Meer informatie volgt nog op facebook.  

Om in de sfeer te komen bekijk zeker 

https://youtu.be/n_qbGJuxCYY  

Zondag 8 november 

Wie is de oprichter van de scouts? Een  typische vraag die in elke scoutsquiz terugkomt. Zie 

maar dat jullie het antwoord weten, want vandaag is het quizdag. We testen jullie op alle 

mogelijke onderwerpen, van soorten bloemen, over de populairste boybands, tot specifieke 

weetjes over dieren. Be prepared! 

Zondag 15 november 

Vandaag gaan jullie de wereld een beetje beter leren kennen en dat met enkel jullie 

collegagivers, een kompas en jullie eigen voeten. Begin al maar te trainen, want vandaag is het 

dropping. 

Zondag 22 november 

Wat we vandaag gaan doen is nog een compleet mysterie. Kom zeker naar de vergadering en 

hou je klaar om verrast te worden. 

 

Zondag 29 november 

Omdat de examens kortbij zijn, zorgen wij op, 29 november voor een chillvergadering. 

Ontspannen kan zeker, vragen stellen over je leerstof kan ook. Jullie leiding is namelijk 

professioneel opgeleid voor het beantwoorden van vragen. 

 

 

 

  

https://youtu.be/n_qbGJuxCYY
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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! 

 

 


