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Beste leden en ouders,  

Met de dia-avond van twee weken geleden kunnen we nu echt wel zeggen dat het 

scoutsjaar 2015-2016 achter de rug is. Maar niet getreurd, het nieuwe scoutsjaar staat al 

voor de deur en dat zit opnieuw boordevol spel, plezier en leuke activiteiten. 

Met pijn in het hart nemen we dit jaar afscheid van Janina, Geraldien, Nette en Bram. 

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

dikke merci! Daarnaast verwelkomen we weer heel wat nieuwe leiding. Zij zullen ons 

team versterken zodat we er samen een topjaar van kunnen maken. 

Tijdens een tocht pas na enkele uren doorhebben dat je de kaart ondersteboven houdt. 

Aan het kampvuur oprecht sorry zeggen tegen je beste vriend voor een grappig 

bedoelde opmerking waar hij niet mee kon lachen. Een spel in het honderd zien lopen 

omdat de spelregels nogal ruim geïnterpreteerd kunnen worden. Scouting is de plek 

waar we samen, met vallen en opstaan, kunnen groeien. Het jaarthema van dit jaar 

luidt dan ook als volgt: Grenzeloos groeien. 

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 18 september, zoals altijd samen met de autoloze zondag. 

Na de vergadering van zondag 9 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 21 oktober, 

want dan is het Dag van de Jeugdbeweging! Last but not least zijn jullie zaterdag 5 

november van harte uitgenodigd op ons Italiaans etentje. 

Veel leesplezier en een stevige linker, 

Reinout, Fien en Evert 
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Dieren-weetjes met Fien 

Wist je dat… 

 Vele soorten slangen slechts 1 keer eten op een paar maanden tijd??!! Dit kan 

dan wel een heel geitje zijn! 

 

 Axolotls zelfs zenuwweefsel kunnen laten regenereren??!! 

 

 

 Ze in het Torenhof lieveheersbeestjes 

zetten op de appel- en perenbomen 

om  bladluizen op te eten? 

 

 

 

 

 

 

 Er zwarte beren bestaan die wit worden geboren?  Men noemt ze ‘spirit  bears ‘ 

of ‘geest-beren’ 
 

 

 

 

  

https://www.bing.com/images/search?q=axolotl&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7&id=69903286C716CFF10B17441A9FDD946B57860301&selectedIndex=26&ccid=6rCEbdBM&simid=607988613729159073&thid=OIP.Meab0846dd04ceab98e1a4ef49a902132H0
https://www.bing.com/images/search?q=slang&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7&id=E6A7B1AB804A639749CF9AFF71993BD54639E841&selectedIndex=46&ccid=c9dQu/AP&simid=607993771987633311&thid=OIP.M73d750bbf00f2c2bf056585099e43627o0
https://www.bing.com/images/search?q=lieveheersbeestje&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7&id=A1CFC4283B2BD7B03DDB0253341371E8CAF1C5F7&selectedIndex=1&ccid=iH12vmas&simid=608009775027519593&thid=OIP.M887d76be66acac5f3edfbe7b7d280fe6o0
https://www.bing.com/images/search?q=spirit++bear&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7&id=AC43D139D4C1540DDCF38DB55D1495A0A48DEEA1&selectedIndex=3&ccid=n96MdBrT&simid=608047003810071787&thid=OIP.M9fde8c741ad3b5f18fbc2f4bd0a9ebb4o0
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Kleuren met Lise 
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Zondag 18 september: Eerste vergadering 

Jeeeeeeeeeeej! Joooooeeeeeeppppppiiiiieeeee! Toppiiiieeee! Zaaaaaaalig! Allemaal 

uitroepen die jullie deze zondagochtend zullen horen van jullie leiding. Vandaag is de 

eerste dag van ons supertoffe jaar en we gaan er dan ook meteen invliegen. Na de 

vergadering zijn jullie ouders welkom aan de lokalen, om met de leiding kennis te 

maken, samen iets te drinken of te eten en vooral om al jullie verhalen al eens te 

horen. 

Zondag 25 september: Planetenvergadering 

De kapoenenraket staat vandaag klaar om een reis doorheen het heelal 

te maken. We maken noodgedwongen enkele stops, om onze plicht te 

vervullen en het op te nemen tegen strijdlustige aliens.  

De lancering gaat van start om 14u. Wees paraat! 

Zondag 2 oktober: Geen vergadering! 

Helaas, helaas pindakaas! Vandaag is jullie leiding op weg naar Timboektoe, om daar 

de waterschaarste te beperken. Hierdoor zullen we jullie dus één weekje moeten 

missen. Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer! 

Zondag 9 oktober: Pimp your locals 

Het wordt eens tijd dat we ons lokaal een persoonlijke touch geven, om er iets blijvend 

van te maken. Dit kunnen we doen met behulp van verf, slingers, posters, tekeningen, 

noem maar op. Als je thuis nog iets leuk hebt liggen dat je niet meer nodig hebt, breng 

dat dan zeker mee! Vergeet ook geen vuile kledij aan te doen, er kunnen wel eens 

verfplekken op komen. 

Zondag 16 oktober: Cluedo 

Vannacht is er iets verschrikkelijks gebeurd, iets vreselijks, een regelrechte ramp. Wat 

er precies is gebeurd, is aan jullie om uit te zoeken. En nog belangrijker: het is jullie 

taak vandaag om de schurk die deze catastrofe veroorzaakt heeft te ontmaskeren…  

Zondag 23 oktober: Bosspel 

De bladeren dwarrelen naar beneden, de bomen ruilen hun groene 

kleur in voor prachtige rood-geel-bruine tinten en… de kapoenen 

komen het bos verkennen! Deze vergadering genieten we van de frisse 

buitenlucht, en gaan we op zoek naar de wereldberoemde Mollemse 

bostovenaar. Zorg dus zeker dat jullie stevige schoenen aanhebben.  
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maandag 31 oktober Halloweenvergadering 

Sidder en beef! Dit wordt de engste, meest griezelige vergadering 

van het jaar. Hou je knuffelbeertje bij de hand, hang wat knoflook 

rond je nek, en oefen alvast wat duivelse spreuken. Want vandaag 

liggen vampieren, heksen, geesten en zombies op de loer om jullie 

kippenvel te bezorgen. Hebben jullie ook al zoveel zin om samen te 

griezelen?  

Zondag 6 november: Italiaans etentje 

Dit weekend zijn jullie allemaal welkom op ons jaarlijks 

Italiaans etentje. Daar kunnen jullie ’s middags en ‘s avonds 

genieten van een heerlijk pastagerechtje of een zalig 

stoofpotje, met uiteraard ‘ne goeie crème’ als toetje. Allen 

daarheen!  

Zaterdag 12 november: Jongens vs. Meisjes 

Wij weten natuurlijk allang wie er van jullie de sterkste, de  snelste, de slimste… is. Nu 

is het aan jullie om het ook te bewijzen! Vandaag zal er een woeste strijd uitbreken 

tussen de jongens en de meisjes, waarna de trotse winnaars in volle glorie naar huis 

mogen terugkeren.   

Zondag 20 november: Gezelschapspelletjes 

Niks is zo gezellig als samen gezelschapspelletjes spelen. Oefen alvast thuis een beetje 

met je broers, zussen of ouders, want je gaat het nodig hebben. Jullie getalenteerde en 

slimme leiding gaat namelijk elk jaar naar ALLE grote kampioenschappen voor 

gezelschapspelen. Zullen jullie ons kunnen verslaan? 

Zondag 27 november: Muziekvergadering 

Do do sol sol la la sol, fa fa fa fa, mi mi, re re, dooo… Smeer die stembanden en haal je 

beste zangstem boven, want vandaag is het muziekvergadering! K3, Piet Piraat, Mega 

Mindy... Geen enkel lied is te moeilijk voor jullie prachtige kapoenenstemmen. Jullie 

leiding is alvast klaar om hun mooiste stemmen te laten weerklinken. 
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Zondag 18 september 

Vandaag zetten we het nieuwe scoutsjaar weer in met een schitterende eerste vergadering. We 

zwaaien de tweedejaars welpen uit en ontvangen nieuwe eerstejaars welpen. Ook deze keer is 

het weer autoloze zondag, dus we zullen veel spelletjes spelen op straat en kunnen weer 

springen in het springkasteel. Kom met een goed humeur en veel goesting in het nieuwe 

scoutsjaar!!! 

 

Zondag 25 september 
We genieten vandaag nog van het (hopelijk) goede weer en gaan op onderzoek uit in het 

speelbos. Daar gaan we boselven, trollen, kabouters en eenhoorns zoeken en fotograferen.  

 

Zondag 2 oktober 
Omdat wij nog betere leiding willen zijn, gaan we met de leiding dit weekend op training. We 

leren er nog beter tenten op te zetten, vuur te maken en nog andere dingen die we als leiding 

nodig hebben. Daarom is het vandaag spijtig genoeg GEEN scouts. 

 

Zondag 9 oktober 
Vandaag spelen we het grote boerderij spel. We leren over 

varkens, koeien, schapen, paarden en nog allemaal andere dieren. 

Schaaf dus zeker jullie boerderij-kennis bij! Na de scouts zijn alle 

ouders uitgenodigd op de ouderavond waar ze kunnen genieten 

van een drankje en er dassen en T-shirten te koop aangeboden 

zullen worden.  

 

 

Zondag 16 oktober 
Vandaag gaan we met de welpen naar de ruimte proberen te gaan. We zullen daarvoor een 

ruimteschip moeten maken en verschillende trainingen moeten doen om te kunnen eten, 

douchen, dansen en drinken in de ruimte. Begin thuis al maar te trainen en kom in je mooiste 

ruimtepak naar de scouts om te vertrekken op onze missie. 

 

Zondag 23 oktober  
Omdat het vrijdag dag van de jeugdbeweging was, gaan we er vandaag een heel scouteske 

vergadering van maken: we gaan spelen in het bos, chocomelk drinken, een beetje wandelen 

en nog veel meer. 
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maandag 31 oktober  
Vandaag zetten we de klok een uur terug, wat betekent dat we een uurtje extra hebben 

vandaag. Wij gaan met de welpen proberen dit uur zo geweldig en leuk mogelijk te gebruiken. 

Hoe we dit gaan doen is nog een grote verrassing. Er gaat zeker nog informatie volgen. 

 

Zondag 6 november 
Zaterdag 5 november organiseert Scouts Mollem ons befaamde Italiaans etentje. Jullie zijn 

allemaal welkom om te komen genieten van onze spaghetti en stoofpotje. Spijtig genoeg gaan 

wij erna heel moe zijn en nog veel moeten opruimen waardoor wij zondag geen leiding kunnen 

geven. 

 

Zondag 13 november 
15 november is het Koningsdag en dat gaan we vandaag op de scouts 

ook vieren. Vandaag gedragen we ons allemaal als koningen en 

koninginnen en spelen we het grote prinsen en prinsessen spel. Jullie 

mogen allemaal verkleed komen als prins, prinses, ridder of nog iets 

anders. 

 

Zondag 20 november 
Vandaag spelen we alle typisch scoutsspelletjes: schipper mag ik overvaren, brievenbusje, 

zakdoek leggen, alles komt aan bod. 

 

Zondag 27 november 
Vandaag gaan we met de welpen leren vliegen. Neem dus zeker jullie vleugels en vliegpakken 

mee. Een parachute kan misschien ook handig zijn. Je kan thuis al oefenen met een stoel en 

een paar kussen op de grond.  
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18 september  

JOEEEEEEPIEEEEE !!!!! Eindelijk is het dan weer zover !! Het nieuwe jaar is weer daar !  

Met die leuke fantastiche leiding , is elke zondag tussen 2en 5 toch een verleiding ! 

Al die suuuuper coole vergaderingen !! En dan rond 4 uur onze versnaperingen !! Oooo wat 

kijken wij er naar uit !! En hopen wij dat jij ,je bij ons aansluit !! Deze zondag is het feest !! En 

hopen we dat jullie er zijn,  allermeest!!  

25 september  
Barack Obama heeft het witte huis , De burgemeester heeft het gemeentehuis , De boer heeft 

zijn boerderij . Maar wat hebben wij nu eigenlijk ? Wat planken en een ruit :(  

Daarom beste bevertjes zien wij het als een echt bever-uitdagingen om van ons lokaal een 

kathedraal te maken. Neem dus gerust je leukste posters mee en wat leuke gadgets misschien 

wat stenen en wat water zodat we een dam kunnen bouwen in ons lokaal hahah zelfs de gekste 

ideeën zijn welkom !! Tot straks  

2 oktober geen vergadering 
Auuuuuhhh vandaag is het geen vergadering :( snik snik , want jullie lieftallige leiding is 

ontvoerd door jaloerse bergbevers zonder gevoel voor humor :( maar geen nood bevertjes wij 

zullen er volgende week zeker terug staan !  

9 oktober  
Beste bevers , Mollem wordt al een tijdje lastig gevallen door een paar vedwaalde vikings. 

Vandaag lag er een briefje in het lokaal van deze woeste moedige krijgers :  

 

 

 

 

 

 

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 

  

dag, strákar og stelpur, við erum víkingar við 

vorum leiddur af Guði okkar Óðinn 

Við skorum á ykkur frábær leikur í dularfulla 

KarteLobos 

Tip : vikings praten 

IJslands  
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16 oktober 

Jongens.... Meisjes ... Vandaag is er iets heeel vreemd gebeurt met de leiding  tjonge jonge. 

Toen we deze ochtend wakker werden, waren we met 5 meisjes en 1 jongen in de leiding. 

 

 

 

 

 

 

Wij zouden wel is willen zien hoe goed jullie zijn in het transformeren naar het andere 

geslacht héhéhé boys zet die pruiken maar op , kleur die nagels maar rood laat jullie volledig 

gaan !! girls laat die snor maar groeien , haal die bretellen uit de kast en toon maar is hoe een 

stoere binken jullie kunnen zijn !! Tot zo !  

23 oktober  

Amerika heeft Obama, Frankrijk heeft Hollande, Antwerpen heeft Bart De Wever en Mollem 

heeft ... nog niemand. Daarom zullen we tijdens deze vergadering één van de Bevers uitroepen 

tot President van Mollem. 

Uiteraard word je niet zomaar President. Daarom zullen we jullie vandaag testen op mentaal 

en fysiek vlak, zodanig dat de bevolking van de staat Mollem een geschikte President krijgt.  

Maandag 31 oktober 

Hallooooweeeeen moehahahah !! Met Halloween hangt er een vloek boven Mollem. 

Gewetenloze monsters zijn op vrije voeten en ze willen maar één ding. Mollem. Maar dat beste 

bevers laten wij niet gebeuren !! Verkleed je zo griezelig mogenlijk en neem je zaklamp we 

zullen die monsters eens poepje laten ruiken.  

  

Viktorina Artinna Wouterina Lucia Matina 

Hans 
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5 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 4 en 

5 november !!! JEEEEEEUUUUUUJJJJ !!!  

13 november  

Komen eten, dagelijkse kost, Goe Gebakken, Masterchef, SOS Piet,De Beste Hobbykok van 

Vlaanderen ... Deze programma's hebben allen 1 gemeenschappelijke factor, ze kunnen bijna 

zo goed koken als de bevers.  

Daarom gaan we vandaag ons eigen potje koken. De 

vergadering zal starten om zondag om 11 uur en eindigen om 

13u30  

20 november  

Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa … hounee wat hebben we nu weer voor . 

De black P stones hebben een briefje achtergelaten ; waarop staat dat ze iemand van de leiding 

gekidnapt hebben  

En het moet dan toch ook wel weer lukken dat hij/zij juist het 4 uurtje had  

Aaaaaaahneeeeeeee!!!!!!!! 

Wij eisen heel veel los geld voor al die lekkere koekjes en drankjes en die knapperds van een 

leiding  ;) 

MAAR , daar gaan onze dappere bevers niet op in aaahnnneeee  , Onze welpen gaan zelf 

opzoek naar die beruchte BLACK P STONES bende en gaan zelf onze vermiste leiding 

bevrijden . 

27 november  

Beste bevertjes bij deze vergadering geven we niet te veel tips ;) aan de afbeelding hieronder 

kan je misschien al raden wat we gaan doen hehehe tot dan !  

Tot straks !!  
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Zondag 18 september: Eerste vergadering 

Eindelijk is het weer zover! Het nieuwe scoutsjaar is begonnen en we gaan er dan ook direct 

goed invliegen. Bereid jullie al maar voor op een spetterende vergadering met jullie megacoole 

nieuwe leiding. Geen saaie kennismakingsspelletjes voor ons, maar jong-giver-waardige 

activiteiten. 

Zaterdag 24 september: Nachtspel 

Wat is er mooier dan ons dorpje Mollem? Niets zou je denken, maar dan vergis je je! Wij 

hebben iets ontdekt dat nog mooier is, namelijk ons mooie dorpje bij avondgloren. Wij zullen 

samen met jullie op ontdekking gaan en de Mollemse mysteries ontrafelen. Hiervoor spreken 

we af om 19u aan het Scoutslokaal, jullie ouders mogen jullie hier terug komen oppikken om 

22u. 

Zondag 2 oktober: Geen vergadering 

Naar eeuwenoude traditie gaat de leiding dit weekend naar de druïdes in Ierland om te 

herbronnen en energie te verzamelen voor het nieuwe scoutsjaar. Jammer genoeg betekent dit 

dat jullie ons deze zondag zullen missen. Gelukkig zijn we er volgende week weer! 

Zondag 9 oktober: Versier het lokaal 

Vandaag gaan we om te beginnen de lelijkste muur van Mollem herschilderen en ons lokaal 

eens kuisen. Breng ook zeker al jullie Bumba en dora posters mee, want we gaan ons lokaal 

omtover tot een hemels scoutsparadijs. 

Zondag 16 oktober: gniredagrev edreekegmO 

.dreekegmo si sella ,tsiwt nee lew rethce si rE .neresuma deog snee sno ne nete ejtruureiv nee 

,nleps sejtelleps elekne naag eW .neod gniredagrev elamron dood nee ew naag gaadnaVZondag  

23 oktober: Reis rond de Wereld 

Van Afrika tot in Amerika, van op de Himalaya tot in de woestijn,.. En nog verder! Pak jullie 

valiezen al maar, want wij trekken met jullie de wereld rond vandaag. Skiën van de Himalaya, 

Skydiven boven de Rocky Mountains, Bungee jumpen van de Niagara watervallen,… Niets is 

ons te veel vandaag. Ahja, en na dit avontuur keren we terug naar Mollem waar alle ouders 

welkom zijn voor een drankje, een babbeltje of om een nieuwe t-shirt te kopen op de 

Ouderavond. 
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zaterdag 29 oktober: Halloweentocht  

Vergeet vandaag zeker je extra onderbroek of pamper niet, want vandaag maken we een 

halloween tocht. De details laten we weten per mail.  

Zaterdag 5 november  

organiseren wij naar jaarlijkse gewoonte ons Italiaans etentje, waarvoor jullie samen met jullie 

ouders, grootouders, tantes en nonkels, vrienden, buren,… uitgenodigd zijn. Helaas betekent 

dit wel dat wij zondag geen vergadering kunnen geven omdat we nog aan het opruimen en 

bekomen zijn van dit succesvolle etentje. 

Zondag 13 november: Fietsvergadering 

TOMMEKE TOMMEKE TOMMEKE WA DOEDE NU!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=9sY6aaE-Xig 

Vandaag vragen we jullie om met de fiets te komen, om ons al een beetje  voor te bereiden op 

het volgend wereldkampioenschap!  Vergeet zeker jullie fietshelm en drinkbus niet! ( En jullie 

goed humeur) ;)  

Zondag 20 november: Adventure vergadering 

Vandaag is het aan ons om te bewijzen of we het echt waard zijn om onszelf  ‘een echte scout’ 

te mogen noemen! Wij hebben speciaal voor jullie contact opgenomen met de enige echte Bear 

grylls, en die zag het zeker zitten om ons een snelcursus te komen geven! Meer verklappen we 

nog niet … Tot dan! 

Zondag 27 november: Beestige tocht 

Eeuwen geleden was Mollem een dichtbegroeid, moerasig, verlaten jungle waar weliswaar onze 

voorouders vredig samenleefden in helse omstandigheden. De sanitaire verzieningen die wij 

nu hebben, die hadden zij uiteraard nog niet. Om de kloof met het verleden een beetje te 

verkleinen gaan we terug in de tijd om hun manier van leven te evenaren! De kans dat jullie 

vuil van deze missie gaan terugkomen is groot, dus trek de vuilste schoenen maar aan. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9sY6aaE-Xig
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Zondag 18 September eerste vergadering 

YESYESYES de eerste vergadering! Zoals elk jaar begint ook dit jaar de eerste vergadering op 

autoloze zondag. We zwaaien de oude givers uit en verwelkomen de nieuwe generatie! We 

leren elkaar kenne aan de hand van enkele classic spelletjes. Tot dan ! 

Zondag 25 September Pimp My local  

Vandaag gaan we het lokaal versieren( Want ons lokaal stinkt en is lelijk) . Breng dus allemaal 

wat coole accessoires mee. Maar vergeet ook jullie agenda niet want we spreken ook enkele 

belangrijke data af zoals de komende vrijdagavond en fuif !  

 

 

Zondag 2 Oktober Geen vergadering 

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

Het is dus geen vergadering. 

Zondag 9 oktober Fietsvergadering 

Tour De France, ronde van Spanje of Parijs Roubaix? Vandaag rijden we een tijdrit waar Chris 

Froome, Victor Campenaerts en zelfs Tom Boone jaloers op gaan zijn. Haal allemaal jullie 

stalenros vanonder het stof, pomp jullie banden op en scheer het haar van jullie benen. 

Zondag 16 oktober Kippenshpel 

We spelen een shpel vandaaaaag. Wie was er eerst? De kip of het ei? Kan een kip gouden 

eieren leggen? Vindt een kip het leuk om vol-au-vent te worden? We ontdekken wat we 

allemaal met kippen en eieren kunnen doen. Onze bedoeling is om jullie wat wijzer te maken 

over de kip en haar ei.  
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Zaterdag 22 oktober Giverfuif 

Kuif kuif kuif, de givers organiseren vandaag een fuif. Bel, skype, facetime, sms, IMS, … al jullie 

vrienden en vriendinnen want hoe meer zielen hoe meer vreugde. Nodig hun allemaal uit voor 

onze zotte Giverfuif. Samen bespreken we een Awé$om€ thema en amuseren we ons vandaag! 

Zondag 30 oktober Bosspel 

Biggenaat biggenaat bos bos bos, jawel givertjes vandaag spelen we een bosspel! JOEPPIIEEE!! 

Of het spel in biggenaat zal plaatsvinden zal je dan wel zien, maar hoogstwaarschijnlijk niet. 

Trek jullie vuile kleren en stapschoenen maar aan, en bereid jullie voor op een 

ultrasupermegacoolspel! 

Zondag 6 november Italiaans etentje 

Zoals elk jaar organiseren wij het italiaans etentje in de zaal. En zoals elk jaar hebben we jullie 

hulp zeker nodig! We rekenen op de aanwezigheid van iedere giver! Meer info volgt nog. 

Zaterdag 12 november Nachtspel 

Heb je ooit al eens een horrorfilm gezien? In het lokaal? In het midden van de nacht? Alleen? 

Of in een bos? Bereid jullie maar voor op nachtmerries de volgende weken, want van dit 

nachtspel gaan jullie niet goed zijn!  

Zondag 20 november Koockvergadering  

De geest van Baantjer De Cock (met c o c k ) lust wel  

nekeer een pannekoek  en heeft gevraagd of we iets  

kunnen fixen . Als we teveel hadden mochten we ze  

verkopen. 

 

 

Zondag 27 november Rechtendoortoch  

Trek je wandelschoenen en fierljep outfit maar aan want we gaan naar het BK fierljeppen. Om 

er optijd te geraken zullen we in vogelvlucht ernaar toe stappen. 

 

 

Een stevige linker van jullie leiding, 

Evelyn, Casper, Robbe en Jens  

Hmm 

panenkoekskes 
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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!  


