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Beste ouders en leden, 

Het scoutsjaar is nog maar net begonnen, maar toch hebben we er al heel wat 

activiteiten op zitten. 

Om het oude jaar af te sluiten en het nieuwe te beginnen, organiseerden we een dia-

avond. We toonden er heel wat foto’s van het kamp en stelden er ook onze nieuwe 

leidingsploeg voor.  Nadien namen we deel aan de hopduvelfeesten, zo maakten we 

een prachtige praalwagen met een groot flesje kramaaibier erbovenop. Hiermee 

stapten weer in de stoet en werden we door verscheidene mensen gecomplimenteerd. 

En dan was er de eerste vergadering die weer een groot succes werd. Heel wat nieuwe 

leden kwamen een kijkje nemen, en zagen dat het goed was! Op onze traditionele 

ouderavond konden die nieuwelingen zich inschrijven, konden er plantjes van Kom op 

Tegen Kanker gekocht worden en vonden een aantal kampgangers wat verloren 

spullen terug. Begin oktober trok de hele leidingsploeg een weekend naar Wilsele-

Putkapel om er de rest van het scoutsjaar voor te bereiden (en vergaderd hebben we!).  

Eind oktober werkten we samen met de Landbeek aan de Halloweentocht, waar veel 

leden en gezinnen op af kwamen. Dit jaar ging dan ook de opbrengst volledig naar 

onze nieuwe lokalen waarvoor we hen erg dankbaar zijn. Maar waar er nog meer volk 

op af kwam was zeker en vast ons alom bekende Italiaans etentje dat doorging in zaal ’t 

Kloosterhof. We willen iedereen nog eens een dikke dank u wel zeggen voor jullie 

talrijke aanwezigheid! Het was dan ook geweldig hoe er massaal kramaaikes gedronken 

en gekocht werden. 

Ook de komende maanden wordt het nog druk. Op 17 december is het namelijk 

kerstmarkt op het gemeenteplein in Asse, waar wij lekkere hamburgers en ons 

kramaaibier gaan verkopen. Op 24 december is het zoals steeds jeneveravond op het 

kerkplein in Mollem. Vanaf 23u is iedereen er welkom om te genieten van een glaasje 

jenever, een warme chocomelk of een gezellig kampvuur. Omdat het in deze periode 

zo druk is en de kerstvakantie ook blok betekent voor de studerende leiding, is het 

zowel op zondag 18, 25 december als op zondag 1 januari jammer genoeg geen 

vergadering. 

Het kamp ligt nu nog in de verre toekomst, maar we kunnen wel al meedelen 

dat het dit jaar zal doorgaan van 4 tot 14 augustus. De kapoentjes blijven van vrijdag 4 

tot dinsdag 8 augustus; de welpen, bevers en jonggivers van vrijdag 4 tot maandag 14 

augustus. De givers vertrekken zoals steeds een dagje vroeger en komen dus al zondag 

3 augustus op. De jins zullen opnieuw iets voor het gewone scoutskamp op kamp 

vertrekken, jullie worden verder geïnformeerd door jullie leiding. 

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor de rest wensen 

we je alvast veel leesplezier toe! 

Een stevige linker, 

Reinout, Fien en Evert 
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Weetjes met Fien 

 

 

Wist je dat… 

 Amerikanen die op vakantie zijn in Londen, bij 

het tonen van hun paspoort een gratis ‘Sorry-

voor-de-verkiezingen-burger’ mogen gaan halen 

bij The Diner? 

 

 Er een restaurant bestaat in Italië waar al het 

eten bereid wordt door 10 oma’s? Ze maken elk 

hun eigen specialiteit!  

 

 De blauwe vinvis tijdens één maaltijd 

evenveel eet als een gemiddelde persoon 

op 180 dagen?  

 

 Kokosnootwater kan gebruikt worden als 

bloedplasma in noodgevallen?   

 

 Honing het enige voedsel is dat nooit rot? 

Na 3000 jaar kan het nog steeds gegeten worden! Daarenboven bezit het 

antibacteriële eigenschappen en wordt het gebruikt 

als wondverzorging!  

 

 

 

 

  



December-januari-februari 6 2016-2017 

 

 Kleuren met Lise
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Zondag 11 december: tijdreisvergadering 

Weten jullie wat er in de toekomst gaat gebeuren? Hebben jullie een glazen bol? 

Kunnen jullie terug naar het verleden reizen? Waarschijnlijk niet. Daarom gaan wij 

deze vergadering een teletijdmachine bouwen en terug in de tijd reizen. Zijn jullie ook 

niet benieuwd wat er allemaal in de toekomst gaat gebeuren? Wie weet wordt er wel 

iemand beroemd. De leiding kan al niet wachten om op reis te vertrekken.  

Zaterdag 17 december: Kerstmarkt 

Dit weekend is het helaas geen vergadering, maaaaar…. Het is wel kerstmarkt!! Geniet 

van de gezellige kraampjes en vergeet zeker niet om wat lekkers te komen eten aan het 

standje van de scouts. Jullie zijn allemaal welkom op het Gemeenteplein in Asse. Tot 

dan! 

Zaterdag 24 december: Jeneveravond 

Het is weer de mooiste periode van het jaar: kerstbomen, slingers, kerststalletjes, 

familiefeeste... Helaas zal ook jullie leiding genieten van de heerlijke kerstsfeer. 

Hierdoor zal er deze week spijtig genoeg geen vergadering zijn.  

Moesten jullie ons toch zo hard missen, zijn jullie altijd welkom op onze jeneveravond 

op zaterdag 24 december. Aan een heerlijk kampvuur kunnen jullie dan genieten van 

een lekkere jenever of een warme chocomelk. Allen daarheen dus! 

Zondag 1 januari: Nieuwjaar 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 … gelukkig nieuwjaar! Geef iedereen maar drie dikke kussen, 

want het nieuwe jaar is aangebroken! Geniet van de gezellige tijd met je familie. Ook 

vandaag is het geen vergadering. Tot volgende week, kapoenen!!  
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Zondag 8 januari: Schaatsen 

Oef, na drie eindeloos, lange weken is het eiiiiiindelijk weer scouts. Vergeet vandaag 

zeker geen handschoenen, warme pull en sjaal, want het zou wel eens koud kunnen 

worden! We trekken naar de schaatsbaan in Liedekerke en wat we daar gaan doen is 

wel duidelijk… Inderdaad, pottenbakken dus. Meer info krijgen jullie later nog, maar 

bereid jullie alvast voor met enkele evenwichtsoefeningen. 

Zondag 15 januari: Nieuwjaarsfuif 

Aangezien we nog altijd niet op gepaste wijze het nieuwe jaar hebben gevierd, gaan we 

dat deze week eens doen. Zin in een feestje en wat hapjes? Dan mag je deze 

vergadering zeker niet missen! Pak je dansbenen maar uit de kast, want het wordt 

swingen deze vergadering. Feestneuzen, hoedjes, slingers,… alles is toegelaten. 

ZATERDAG 21 januari: Zwemmen 

Alle eendjes zwemmen in het water 
Falderalderiere 
Falderalderare 

Alle eendjes zwemmen in het water 
Fal, fal, falderalderalderaldera 

Vergeet zeker je zwembroek of badpak niet! Wij gaan ons een hele namiddag 
amuseren in het zwembad. Er volgt nog meer info via mail.  

Zondag 29 januari: Filmvergadering 

Brrrrrr, zo koud buiten. Tijd om een film te kijken en lekker warm onder het dekentje 

te kruipen. Jullie mogen altijd verzoekjes doen over welke film we die dag gaan kijken. 

Hebben jullie meer zin in een griezelige film of een grappige film? Het mag allemaal. 

De leiding zorgt ook voor iets lekkers tijdens de film. Tot dan! 

Zondag 5 februari: Districtsvergadering 

Vandaag hebben de mensen van het district gezorgd voor een groot spel. We nemen 

het op tegen de verschillende scoutsen in de buurt. Vandaag moeten we laten zien dat 

wij de beste zijn. Hopelijk kunnen we de eer van Mollem hoog houden, want verliezen 

is geen optie. Naast het spel gaan we ook kennismaken met andere kinderen van 

andere scoutsen. Het belooft een super leuke dag te worden! 
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Zondag 12 februari: Kriebelbeestjes 

Is dat een miertje daar op mijn voet? Het kietelt wel een beetje. Oh kijk daar, een 

lieveheersbeestje, met zijn zachte pootjes kriebelt het ook. Kennen jullie nog 

kriebelbeestjes. Zijn jullie nieuwsgierig wat deze vergadering inhoudt? Dan moeten 

jullie zeker komen deze zondag!  

Zondag 19 februari: GEEN vergadering 

Deze week heeft jullie leiding een dringend noodbericht gekregen van een onbekende 

tovenaar in Zuid-Amerika. Binnenkort zal er een oorlog uitbreken tussen 2 plaatselijke 

volkeren en het is onze taak om die oorlog te vermijden. Hierdoor kunnen we vandaag 

echter geen leiding aan jullie geven. Maar niet getreurd, volgende week staan we weer 

voor jullie klaar! 

Zondag 26 februari: Quiz 

Warm jullie hersenen al maar op, want het is quizvergadering vandaag! Even 

voorbereiden: ‘Wat kwam het eerst: het kip of het ei?’ Wie dit antwoord weet, verdient 

alvast een applausje. Oefen alvast thuis, want deze quiz wordt een uiterste moeilijke 

quiz.   

Weekend: 10-11-12 maart 

Het is weeeeekend!!! Hier oefenen we alvast voor het kamp. We gaan twee dagen op 

verplaatsing leuke spelletjes spelen. Wat heb je hiervoor allemaal nodig? Slaapzak, 

bedje, knuffel,… De leiding zal jullie ouders nog een mail sturen met verdere info. 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons! 
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Zondag 11 december  

Doe maar allemaal jullie onesie aan of verkleed 

jullie in een dier: vandaag is het 

onesievergadering! Vandaag gaan we heel wat 

spelletjes spelen in onze onesie. Hoe gekker 

jullie verkleding, hoe leuker het gaat worden.  

 

Zondag 18 december 

Het is buiten al wat kouder aan het worden. Daarom maken we er vandaag een 

gezellige vergadering van. Met popcorn en dekentjes gaan we een film naar keuze (er 

mogen altijd films worden meegenomen) kijken. Laten we er een super namiddag van 

maken! 

Zondag 25 december 

Deze week is er geen vergadering, maar kom gerust eens langs met je ouders naar de 

jeneveravond op het kerkplein te Mollem! Er is overheerlijke chocomelk voor de 

welpen. Prettige feesten gewenst!!! 

 Zondag 1 januari  

Gelukkig nieuwjaar! Vandaag opnieuw geen vergadering. We wensen jullie alvast een 

super 2017 en hopen jullie snel weer te zien! Tot volgende week. 

Van jullie kapoentjes, de welpenleiding.  
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Zondag 8 januari 

We zetten het nieuwe jaar in met een bezoekje aan de schaatsbaan. 

Vergeet alvast jullie wanten, sjaal muts en extra paar kousen niet! Meer informatie in 

verband met de uren en benodigdheden volgt nog.  

 

Vrijdag 13 januari 

We gaan iedereen eens tonen hoe je welpen-style een feestje 

bouwt deze vrijdaganavond! Vergeet jullie niet op te warmen en 

doe je dansschoenen zeker aan! Meer informatie volgt nog, dus 

houd jullie mail in de gaten. 

 

Zondag 29 januari 

Doe jullie warme kleren maar aan vandaag want we gaan sneeuwmannen 

maken, sleeën, een heus sneeuwballengevecht houden en genieten van een 

warme chocomelk.  

 

Zondag 5 februari Omgekeerde vergadering 

¡¡¡¡uǝʌǝɹɥɔsɹǝƃ pɹoʍ ʇǝʍ ǝp 

˙ʇǝǝʍ ǝɾ ʇɐʍ sǝןןɐ ʇǝǝƃɹǝʌ ˙ןǝƃǝıds uǝǝ ʞɾıןuɾıɥɔsɹɐɐʍ snp ǝɾ ʞınɹqǝƃ uǝzǝן ʇunʞ ʇıp ǝɾ 

sןɐ uǝ 'ƃuıɹǝpɐƃɹǝʌ ǝןɐıɔǝds uǝǝ sı ʇıd 

Zondag 12 februari 

Hopelijk zit het weer vandaag  wat mee, want we trekken naar het bos. We wagen ons 

aan een heus avontuur door weer en wind. Doe jullie warme kleren en rubberen botten 

aan zodat jullie zeker geen kou hebben! 

Zondag 19 februari 

Dit weekend gaan wij met de leiding op training om nog betere leiding te worden. 

Jullie zien ons deze week spijtig genoeg dus niet. 
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Zondag 26 februari  

We gaan naar een magische wereld. Julie zijn prinsen en prinsessen, Max is zeven 

dwergen(groot), Kwinten is dombo, Evert is Peter Pan, Laura is Assepoetser en Lise is 

Rapunzel vandaag. Welkom in onze sprookjeswereld..  

 

Vrijdag 3 tot zondag  5 maart 

We gaan op weekend!!!!! 

Een heel weekend lang de tofste spelletjes spelen en het lekkerste eten eten. Meer 

informatie volgt zeker nog! 

 

Stevige linker van de leiding! 
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Zondag 11 december  KARAOKE  

Om een echte bever te zijn, heb je verschillende kwaliteiten nodig. Jullie kooktalent 

werd al getest en vandaag gaan we jullie zangtalent testen! Haal dus maar jullie beste 

zangstem boven en begin al maar wat te oefenen want vandaag gaan wij K3, Selena 

Gomez, Justin Bieber en al de rest uitdagen voor een mega zang-battle!  

 

Zondag 18 december  CLASH OF CLANS  

Ja ja, vandaag is het DE dag waarop we EINDELIJK Clash of Clans gaan spelen! 

De langverwachte vergadering!     

  

Zondag 25 december  GEEN VERGADERING 

Vandaag moeten wij jullie spijtig genoeg teleurstellen… Jullie leiding houdt deze week 

een winterslaap om energie te verzamelen voor de rest van het scoutjaar. Dus vandaag 

is het geen vergadering.  

 

Zondag 1 januari   GEEN VERGADERING 

Gelukkig nieuwjaar lieve bevertjes! Mogen al jullie wensen en stoutste dromen 

uitkomen dit jaar! Wij zullen al voor de helft van 2017 zorgen voor super toffe 

zondagen, een mega tof weekend en een onvergetelijk kamp!! Maar om al die toffe 

dingen te plannen hebben we tijd nodig en daarom is het vandaag ook geen 

vergadering.  

 

Zondag 8 januari SCHAATSEN 

Vandaag is het feest omdat we elkaar eindelijk weer terugzien! Daarom gaan we 

schaatsen, joepie!!! Vergeet zeker jullie dikke kousen en handschoenen niet, want wij 

gaan eens laten zien dat bevers niet alleen dammen bouwen, maar ook de beste 

schaatsers allertijde zijn!  

 

Zaterdag 15 januari  FUIF  
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Het feest van vorige week is nog niet afgelopen en daarom is het deze vergadering 

fuifvergadering! We hebben al geoefend op jullie zangtalent, dus vandaag willen we 

jullie uitdagen met een mega dance-battle! Trek dus jullie mooiste (en beste) 

dansschoenen aan en kies jullie beste, zotste, coolste feestkostuum uit! Because there 

ain’t no party like a beverparty!! 

 

Zondag 21 januari   ZWEMMEN 

Dammen bouwen kunnen wij als de beste, maar kunnen wij ook zwemmen? JAZEKER 

en dat gaan we alle andere takken vandaag bewijzen tijdens de zwemvergadering!  

 

Zaterdag 28 januari NACHTSPEL 

Vandaag gaan we ’s avonds een leuk spel spelen. Hopelijk hebben jullie niet te veel 
schrik in het donker en hebben jullie allemaal nachtkijkers mee want het gaat een 
onvergetelijke nacht worden.  

Zondag 5 februari  RECHTENDOORTOCHT 

Recht op het doel af, zo zijn de bevers. We stoppen voor niets en niemand en gaan in 

volgelvlucht van dam A naar dam B. Vandaag is het rechtendoortocht! Breng zeker 

goede stapschoenen mee. 

 

Zondag 12 februari   MISS AND MISTER BEVER 

Al heel het jaar lang houden we jullie goed in het oog, we hebben gewikt en gewogen, 

maar we zijn er nog altijd niet aan uit wie nu de beste bever is. Daarom gaan we 

vandaag de beslissende eindronde spelen om te bepalen wie de titel Mr/Mrs Bever 

waard is!  
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Zondag 19 februari geen vergadering  GEEN VERGADERING 

Vandaag is het weer geen vergadering omdat jullie beverleiding in Jakkamakka zit om 

onze tanden te slijpen omdat we gaan meedoen aan het WK Dambouwen. 

 

 

Zondag 26 februari  DROPPING MET LEIDING  

De beverleiding heeft een e-mail ontvangen van aliëns die ons uitgedaagd hebben om 

vanuit een ander dorp onze weg terug te vinden naar onze lokalen! De aliëns waren 

ons aan het uitlachen dat wij dit niet zouden kunnen. Wij gaan hun vandaag eens het 

tegendeel bewijzen door een dropping te doen! Samen met de leiding gaan jullie de 

weg naar de lokalen moeten terugvinden, spannend!  
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Zondag 11 december: Bobslee 

We hebben geluk, jullie leiding heeft dat weer goed geregeld, we 

mogen bob zijn slee nog eens lenen. Breng jullie helm en slee 

maar mee want vandaag gaan we zotte snelheden halen en 

trainnen voor het MK bobslee.  

Zondag 18 december: Geen vergadering 

Zaterdagavond zijn jullie allemaal uitgenodigd op de Kerstmarkt te Asse, waar ook wij 

te vinden zullen zijn met lekker hamburgers en voor de ouders ook Kramaaikes. 

Jammer genoeg betekent dit dat we zondag geen leiding kunnen geven. Om het gemis 

een beetje te verzachten, krijgen jullie hier een foto van ons:  

 

 

Zondag 25 december: Geen vergadering 

Hohoho vandaag is het kerstmis, daarom zal jullie leiding speciaal voor jullie naar de 

noordpool gaan om de kerstman naar Mollem te brengen. Helaas is onze vlucht pas ’s 

avonds terug, dus zullen we niet op tijd terug zijn om leiding te geven. Indien jullie ons 

toch te hard missen, zie foto hierboven. 
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Zondag 1 januari: Geen vergadering 

Gelukkig nieuwjaar!! 

Aangezien iedereen vandaag al zijn nonkels, tantes, oma’s, opa’s, neven, nichten, 

meters, peters, mama’s, papa’s, broers, zussen, buren, vrienden, kennissen,… een 

gelukkig nieuwjaar moet gaan wensen, gaan we ervan uit dat er geen tijd meer 

overblijft voor ons. De nieuwjaars-cadeautjes die jullie voor ons voorzien hadden, 

mogen jullie volgende week meebrengen ;) 

Zondag 8 januari: Schaatsen  

Vandaag zien we elkaar eindelijk terug, hoera! Om dit weerzien extra in de 

verf te zetten, hebben we er een specialeke van gemaakt. We zullen elkaar 

namelijk terug zien op het ijs! Vergeet zeker jullie handschoenen niet. Meer info volgt 

nog via mail. 

Zondag 15 januari: Travestietenvergadering 

Vandaag mogen onze stoere boys eens al hun vrouwelijk kantjes naar boven halen! En 

uiteraard onze stoere girls hun mannelijke kantjes! Verkleden is must! Laat jullie maar 

goed gaan, wie het best verkleed is krijgt een verassing! Bekijk het als een uitdaging..... 

;)  

 

Zaterdag 21 januari: Zwemmen 

Vandaag zullen we het zwembad onveilig maken met onze talenten in stijlduiken, 

vlinderslag en redderssprong. Wie heeft de coolste moves in het water? Da’s de vraag! 

Meer info over waar we gaan en hoe laat we afspreken krijgen jullie nog via mail. 

Zaterdag 28 januari: Filmvergadering 

Vanavond zetten we ons gezellig in de zetel, met een emmertje popcorn en een lekker 

warm dekentje. Willen jullie liefst een komedie, romantische film, horrorfilm, 

tekenfilm, … zien? Suggesties zijn welkom! Je kan ons vanaf zaterdag 21 januari tot 

donderdag 26 januari laten weten en wij doen ons best om de tofste film te 

bemachtigen!  
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Zondag 5 februari: Verwen-de-leiding 

Hmmmmm, de leuktse, de zaligste, de tofste vergadering vandaag! (voor de leiding 

toch moehahaha) Vandaag mogen jullie jullie tofste, liefste,coolste leiding eens goed 

verwennen! YESSS Vergeet vandaag al zeker jullie masseerhanden niet mee te brengen 

;) Dit kan wel eens van toepassing zijn vandaag!  

Zondag 12 februari: Pannenkoekenvergadering 

Vandaag beste vrienden, gaan wij proberen het wereldrecord pannekoeken bakken te 

verbreken!Voorlopig is het record 5000 pannekoeken bakken in 5 uur. HAH, dit wordt 

een makkie! Wij verbreken dit record gemakkelijk in 3 uurtjes! Tot dan!  

Zondag 19 februari: Geen vergadering 

Jullie leiding is dit weekend op geheime missie naar Amerika. Waarom kunnen we 

natuurlijk niet zeggen, anders zou het geen geheim zijn ;) Maar om een tipje van de 

sluier op te lichten; het heeft te maken met jullie scoutskamp. Helaas pindakaas, dit 

wil wel zeggen dat we geen leiding kunnen geven vandaag. We zullen jullie missen! 

Zondag 26 februari: Zeepkistenrace 

Vandaag mogen jullie alles wat jullie denken te kunnen gebruiken om een zeepkist te 

bouwen meebrengen! Bv, rolschaatsen dat je niet meer gebruikt, houten plank dat 

thuis in de weg staat, een step of bolderkar dat versleten is, ... , ook versiering voor de 

zeepkist is welkom. Laat jullie maar eens goed gaan, dan kunnen we samen een 

supermegazalige zeepkist bouwen,(of misschien wel 2) woehoew!!  

 

 

  

https://www.bing.com/images/search?q=zeepkist&view=detailv2&&id=4F676496E786854ABF9116300E0391C3B64CE602&selectedIndex=170&ccid=w5j+puv2&simid=607994953201485794&thid=OIP.Mc398fea6ebf69c60513cb8ffcbc6bfd0o0
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Zondag 11 december Chill(i)vergadering 

Chille met die billen, chill alaise fou, doe rustig danku, Haal die hangbuikzwijnen maar 

boven want we gaan hangen... in de hangmat en op straat JW. Peace out (habane)bro’s  

 

Zondag 18 december: GEEN vergadering (17 dec kerstmarkt) 

Vandaag is het geen vergadering maar jullie zijn wel uitgenodigd om een hamburger te 

komen eten op het gemeenteplein van Asse. 

Zondag 25 december geen vergadering (24 december jeneveravond) 

Vandaag is het geen vergadering, desondanks kunnen jullie zich opwarmen aan een 

groot kampvuur met een lekkere warme chocomelk aan de kerk van mollem op 24 

december. 

Zondag 1 januari Geen vergadering 

Het jaar is snel voorbij gegaan met jullie toffe givers, Laten we er een mooi 2017 van 

maken. Xoxo 

Zondag 8 januari Schaatsen 

Een ijsbaan is een ruimte waarvan de grond bestaat uit een laag ijs, ook wel ‘ijsvloer) 

genoemd, waarop geschaatst kan worden. Meestal zijn ijsbanen terug te vinden in 

speciaal daarvoor ingerichte en geïsoleerde gebouwen, waarin het hele jaar door 

gebruik kan worden gemaakt van de ijslaag. Soms gekoeld met amoniak. Meer info 

volgt via mail 
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Zondag 15 januari: Monnikenvergadering 

“Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle 

vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. 

Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze 

dood. Amen.” 

We gaan vandaag een grote tocht naar Bethlehem maken. We zullen onder andere de 

getuige van Jehova gaan pesten, de volgers van Allah bekogelen met rotte appelen,… 

Bereid jullie maar voor!   

 

Zaterdag 21 januari: Zwemmen 

Deze voormiddag gaan we sportief beginnen en gaan we enkele lengtes in schoolslag, 

in crawl, en in vlinderslag. Meer info volgt nog via mail. 

 

Zondag 29 januari: Sneeuwvergadering 

“Let it snow, let it snow, i can’t take it anymore!” Bla bla bla genoeg met de mooie 

liedjes over sneeuw, vandaag gaan we lekker ravotten en eens goed zot doen in de 

sneeuw (als er sneeuw ligt ten minste!). 

Zondag 5 februari Kookvergadering 

Ciaooo bella, salut, hola, … Italiaanse, Franse of Spaanse keuken? Ieder zijne smaak. 

S.O.S. Piet, De Keuken van Sofie of Dagelijkse kost? Vandaag gaan we onze 

stoomovens, afzuigkappen, koelkasten, vaatwassers, … optimaal gebruiken. Doe jullie 

ovenwanten en kookschorten aan want we gaan koken! 

Zondag 12 februari Quizzzzz 

Is is is, vandaag spelen we een spelletje. Erik Van Looy komt naar ons lokaal met zijn 

hilarische jury en aardsmoeilijke vragen. Lees alle bijbels, maak kruiswoordraadsels en 

drink spinaziedrinkssszz zo kunnen jullie jullie helemaal klaarstomen voor deze quiz.  
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Zondag 19 februari GEEN vergadering 

Alle leiding is dit weekend op hoogtestage. Ze zijn zich volop aan het voorbereiden op 

het Europees kampioenschap Flieriejjeppen. Helaas geitenkaas maar deze zondag is 

het geen vergadering. 

Zondag 26 februari Het gras is groener aan de overkant-vergadering 

Appelblauwzeegroen, grasgroen, fluogroen, stiftgroen, metaalgroen. We moeten achter 

de kloostermuur gaan checken of het gras daar groener is dan de onkruidgrasjes rond 

ons lokaal. That’s it! 

 

 

Een stevige linker van jullie leiding, 

Evelyn, Casper, Robbe en Jens  
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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!  


