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+ Extra blad met handig overzicht van alle activiteiten om aan de frigo te
hangen zodat je nooit een leuke activiteit mist 

Vergeet je zeker niet tijdig in te schrijven, want dit kan maar tot 1
maart. Ook al lijkt dit nog veraf, deze datum kan snel vergeten zijn.
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Dames en heren, appelen en peren,
Alweer de start van een nieuw scoutsjaar, een nieuw jaar betekent natuurlijk
ook een nieuw thema. Dit jaar is dat dus ‘grenzeloos groeien’.
En het is niet zomaar een thema, naha, ’t is een thema
met een boodschap:
Scouting is dé plek waar we samen, met vallen en
opstaan, kunnen groeien. Je leert er al doende en op je
eigen tempo; als op een veilige ontdekkingsreis. We
trekken weg van bekende paden en kiezen samen welke
grenzen we dit jaar willen verleggen. De kracht zit dit jaar
in het woordje nog: "Ik kan dat niet" wordt "Ik kan dat
nog niet". Ontdek, doe, leer, en vooral: groei!
Oh ja, bereid je maar al voor op een spetterend jaar vol
groeien. Leer sjorren, of verbeter de al bestaande skills,
leer een tentje opzetten, leer je amuseren als geen
ander, neem je mama, papa, opa, tante, nonkel, neef,
nicht, buurvrouw of oma haar taak over en leer kentekentjes naaien, dit jaar is
het jaar om het te doen!
De leidingsploeg staat te springen van enthousiasme om er een spetterend
jaar van te maken, jullie hopelijk ook en zo niet dan zorgen we er wel voor!

3

Wat moet nou waar?

Vergeet niet elke week je scoutshemd aan te doen of je oranje
scoutstrui!
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Kinderen groeien snel, en voor dat je het weet is die trui alweer te klein, of
past die broek niet meer. Een volledig nieuwe set aanschaffen kan al snel
oplopen qua prijs. Daarom organiseren wij ook dit jaar een tweedehandssysteem voor hemden, truien, enz... Maar hoe gaat dit in zijn werk?

 Voor elke binnengebrachte trui, scoutshemd of korte broek die nog in
goede kwaliteit verkeert én proper is, krijg je €5.
 Ook werkt dit systeem omgekeerd, je kunt een tweedehands hemd of
tui kopen voor slechts €5!

Voor alle nieuwe kleren, hemden, kentekens en wat-nog-allemaal-ook, staat
de leiding graag klaar om je te helpen in de scoutsshop! Kom zeker eens langs
voor en/of na de activiteit. Een simpele vraag en we helpen je zo op weg!
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Dag lieve kapoentjes!! Voor velen is dit het allereerste keihardje. Hierin
schrijven we alle activiteiten. Maar eerst gaan we de leiding aan jullie
voorstellen!

Takleider Orly
Ik ben Orly en ik ben 19 jaar oud. Ik woon in
Oostduinkerke. Het is mijn derde jaar als leiding. Ik kijk
ernaar uit!

Sare
Hallo allemaal, ik ben Sare, oftewel zelfstandige
Sneeuwuil. Dit is mijn eerste jaar als leiding en ik kan niet
wachten om eraan te beginnen!

Wouter
Ik ben Wouter en ik ben de zotste leiding dat jullie ooit
gehad zullen hebben!!! Ik kijk al uit naar de activiteiten met
jullie!!
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Lara
Hallo kapoentjes, ik ben Lara (ook wel gekend als
Goedaardige Maki) en ik ben 18 jaar oud. Mijn hobby’s zijn
tekenen, lopen en scouts natuurlijk  Het is mijn 1e jaar dat
ik leiding zal staan, en met jullie zie ik dat volledig zitten!

Zohra
Ik ben Zohra en het is mijn derde jaar leiding. Ik woon in
Oostduinkerke en ik kijk uit naar alle leuke dingen die we dit
jaar gaan doen met de kapoentjes!

Alexandra
Ik ben Alexandra en ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Koksijde
en studeer Rechten in Gent. Het is mijn 3de jaar als leidster.
Mijn totem in de scouts is Eerlijke Pieper en ik wil er een
supertof jaar van maken met jullie!
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Zondag 2 oktober
Spannend… De allereerste activiteit van het jaar!! Om alle kapoentjes en
leiding te leren kennen gaan we vandaag kennismakingsspelletjes spelen. Wat
breng je best mee?
Je goed humeur natuurlijk!!

Zondag 9 oktober
Ken je nog de namen van alle kapoentjes die je vorige week leren kennen
hebt? Nee? Daarom doen we vandaag nog enkele kennismakingsspelletjes.
Daarna beginnen we echter met een echte scoutstopper…. Een duinenspel!!

Zondag 16 oktober
AHOI PIRAATJES! Orly loopt al heel de week rond met een
houten been en Lara heeft een lap voor haar oog
hangen... Vandaag spelen we het reuzespannende
piratenspel!

Zondag 23 oktober
Heb je ook al zoveel verteld over alle spannende avonturen die er gebeuren
in de scouts? En willen al je vriendjes stiekem ook eens zien hoe het er
eigenlijk aan toe gaat in die reuzeleuke scouts? Wel vandaag is het hun kans,
want het is het neem-je-vriendje-mee-spel! Wat neem je dus best mee? Een
vriendje of vriendinnetje. 

Zondag 30 oktober
Het is de laatste zondag van de maand… Wouter is gaan parachutespringen,
Lara is in de WC gevallen, Orly is vermist en Sare en Alexandra zijn op zoektocht
naar Orly. Geen activiteit vandaag.
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Maandag 31 oktober
Dag heksjes en spoken! Vandaag is het Halloween... BRRRR... Daarom gaan
we vandaag pompoenen snijden en ’s avonds volgt er een superleuke
Halloween stoet. Meer info volgt in een brief.

Zondag 6 november
BLUB...BLUB...BLUB...
Overal vissen, haaien en zeemeerminnen!! Wij gaan op zoektocht met onze
megacoole scoutsduikboot... Neem dus zeker je vaarbewijs mee! Vandaag
spelen we het Grote Onderwaterspel.

Zondag 13 november
Het wordt al koud buiten dus is het perfect om gezelschapsspelletjes te spelen
met je vriendjes en vriendinnetjes van de scouts en om pannenkoeken te
eten… yummie! Neem gerust zelf nog een spel mee van thuis.

Zondag 20 november
De eerste maanden van het scoutsjaar zijn al voorbij
dus wordt het snel tijd om eens een weekend te doen.
Dat betekent dat je mag blijven slapen in het scoutslokaal! Over het
geheimzinnige, waanzinnige, megasuperdupercoole thema zeggen we nog
niets!! Meer info volgt in een brief.
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Zondag 27 november
OOOOH... Het is alweer de laatste zondag van de maand. Deze keer zijn de
leiders op weekend met jullie mama en papa zodat zij ook eens van het
scoutsleven kunnen proeven! (Ouder-leider-weekend). Geen activiteit
vandaag.

Zondag 4 december
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar want vandaag
komt Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten op bezoek in de scouts!!!
Zo, dit was het voor het eerste Keihardje van dit jaar!! Tot op
onze superleuke activiteiten!

Veel groetjes van je
leiding! 

Alexandra
Orly

Lara

Zohra

Wouter
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Sare

Vind als ware
scout/ gids
hout om het
vuurtje warm
te houden!
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Hallo, aangenaam, goeiendag en nog meer van dat.
Mijn naam is Seppe. Ik hoop dat jullie mij al eens
ontmoet hebben, want ik begin dit jaar aan mijn vijfde
jaar leiding. Wees niet bang, ik ben het nog lang niet
beu ! Bij de kapoentjes begon ik er als ukkepuk aan,
na 16 jaar scouts kijk ik er enorm naar uit om er met
jullie een fantastisch jaar van te maken. Indien de
mama’s en de papa’s vragen hebben kunnen ze ook
altijd bij mij terecht.
Dag lieve welpjes, ik ben Milan ook wel Bereidwillige
Hathi. Ik zit al van mijn eerste jaar welp in de scouts
dus word dit nu mijn 10de jaar en mijn eerste jaar als
leiding. Mijn hobby's zijn scouts en skiën. Ik zal er een
zeer tof jaar van maken voor jullie! Tot in de scouts!
Met vriendelijke groeten Bereidwillige Hathi

Dag Welpen! Ik ben Wannes, ofwel doorzettende
secretarisvogel. Dit wordt mijn eerste jaar als leiding
en ik kan niet wachten om er een fantastische tijd van
te maken. Ik zit al sinds het eerste jaar jojo’s in de
scouts, dus dit wordt mijn 8e jaar. Mijn hobby’s zijn
scouts, lopen en zwemmen. Groetjes Doorzettende
secretarisvogel!
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Liefste welpjes, Zoals vorig jaar ben ik
weer welpenleiding, hoera! Sommigen van
jullie ken ik al goed, de nieuwe welpjes
moet ik nog leren kennen. Mijn naam is
Tina maar je mag mij ook altijd
Levenslustige Panda noemen of gewoon
Panda! Ik hou heel erg van spelletjes
spelen en vuil worden. Ook speel ik gitaar. Ik studeer in Gent maar zit
momenteel voor 4 maanden in Finland! Dus jullie gaan mij nog niet direct zien
:( hierboven een foto van mij in Helsinki! Tot in januari !
Hallokidoki,
Mijn naam is Luca ik ben super
enthousiast om dit jaar te
beginnen. Dit is ook mijn eerste
jaar leiding, maar ik ben absoluut
geen doetje. Mijn hobby’s zijn
paardrijden, fietsen en klussen. Ik
ben als het ware de beste klusser
van het hele kabouter bos. Als je zin hebt om helemaal uit de bol te gaan dit
jaar dan ben ik je man!

Hoi hoi,
Ik ben Lise ik start nu aan mij derde jaar als leiding hopelijk
hebben jullie me al eens gezien. Ik zie het alvast zitten om
met jullie een super jaar te beleven. Veel kusjes de
allerleukste Lise!!
Yow yow yow, ik ben Joren! Mijn totem is dragende
impango (ofwel cool stokstaartje). Dit is mijn eerste
jaar leiding en het gaat sowieso mega leuk worden!
Mijn hobby’s zijn scouts, dj zijn en koekjes eten.
P.S.: dat is Sammy de schildpad in mijn hand 
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Zondag 2 oktober
In mijnen tijd e was dat toch anders ze! De jeugd
van tegenwoordig is niks meer gewend. Al die
Gameboys, slimme telefoons en zulke zever… Wij
dagen jullie uit om te tonen dat dit ook anders kan.
Welkom bij… beat the bompa’s…

Zondag 9 oktober
Met de jeep door het oerwoud en een stoet
papegaaien om ons heen! Jullie wereld
veranderd vandaag in een echte jungle. Doe
jullie beste tarzan outfit aan, want wij gaan op
olifantenjacht!

Zondag 16 oktober
Sportief? Ikke naaah… geen denken aan pfff, ik ga gewoon altijd rechtdoor en
jij?

Zondag 23 oktober
De schat van welpekistan is vermist. Ik denk dat die boze
lacu ermee vandoor is. Volg de aanwijzingen en word een
echte avonturier. Leer de technieken, wees snel, maar
voorzichtig, want het gevaar loert achter iedere hoek…
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Zondag 30 oktober
Aangezien Lise zo slim was om haar been te breken en wij haar naar het
ziekenhuis moeten dragen zal er vandaag geen activiteit zijn. Wees niet boos
op ons, het komt door de tuinkabouters….

Maandag 31 oktober
Ben je klaar om te griezelen in echte stoet? Vergeet je spookige outfit alvast
niet. Verdere info volgt via brief.

Zondag 6 november
Pif poef paf en je schoen zakt af . Dat zullen de indianen
wel zeggen als we ze te pakken krijgen. Ben jij een mooi
indiaantje of eerder een stoere cowboy? Laten we dan het
eeuwige duel tussen jongens en meisjes vandaag
uitvechten.

Zondag 13 november
Ik ben een geel klein visje in een zee van blauw SOS ik mis je.. Wat doen we
als het binnen regent? Zet een emmer onder het gat. Wie kent de liedjes die
we hier zochten? Ben jij een echte muzikant, laat je dan vandaag horen.

Zondag 20 november
Vandaag gaan we heel vies worden doe a.u.b. vuile kleren aan of kleren die
heeeeeeeeeel vuil mogen worden. Ja vriendjes, de vuile spellen zijn in
aantocht en dit jaar worden ze leuker (en vuiler) dan je ooit hebt gezien.
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Zondag 27 november
Beste welpen wij zouden heeeeeeel graag bij jullie zijn dit weekend, maar we
moeten met jullie mama’s en papa’s mee op ouderleiderweekend. Zo kunnen
jullie mama’s en papa’s ook eens een spel spelen of vragen hoe stout hun
kindjes wel niet zijn. Geen paniek we zullen jullie streken niet verklappen 
Er is dus geen activiteit.

Zondag 4 december
Vandaag kunnen enkel brave welpen naar de scouts
komen. Seppe zag deze morgen een zwarte meneer door
de schoorsteen in onze zolder vallen. Ik heb hem nog
nooit zo hard zien weglopen

Dit was het alweer voor het eerste keihardje, maar niet getreurd er
komt binnenkort een tweede in je brievenbus terecht 

Luca

Joren

Seppe

Lise

Wannes

Milan
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Wist je dat Joren allergisch is aan fruitsap? Als hij
er teveel van drinkt kan je hem sowieso
terugvinden op het toilet.

Wist je dat Ruben elke dag een uur voor de spiegel staat
om zijn kaal plekje te verbergen? Like whaaaaaaaat?!

Wist je dat Simon van zijn mama zijn haar altijd in een midden
split moest kammen? Nu dat zijn haar te kort is, is hij dan maar
genoodzaakt om zijn baard te scheiden.

Wist je dat Lara bang was voor lepels? Vroeger at ze soep
enkel en alleen met een vork.

Wist je dat Alexandra eigenlijk studeert voor poetsvouw?
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Yo yo yo liefste jojo’tjes! Welkom in de coolste, leukste, mooiste, vetste,
grootste, grappigste, schattigste, awesomeste,……… tak van dit jaar!!! Wij
hebben er alvast SUUUPER veel zin in! Maar wie is jullie leiding nu ook al
weer? Omdat jullie dat waarschijnlijk nog niet goed weten stellen we ons hier
allemaal nog even snel voor, maaarrrr onze namen staan er niet bij! Jullie
moeten dus raden wie wie is!

????
Hellokidoki, ik heb al twee jaar leiding gegeven.
Ik heb leiding gestaan bij de jojo’s en de welpen,
maar de jojo’s vond ik toch het allercoolste
Mijn totem is zachtaardige salangaan, dat is een
zwaluw. Ik studeer in luca in Gent, dit jaar doe ik
mijn tweede jaar grafische vormgeving. Ik heb al
superrrrrrrrrrr veel zin het nieuwe scoutsjaar. Ik weet dat het sowieso een
mega-ultra-awesome-fantastisch-fenominaal-tof-leuk-cool jaar zal worden
Maar wie ben ik? (Tip: 5 letters)
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?????
Hey, Yo, hallo, jupse, jeet,… Ik ben
Genietende Barry, ik ben al 6 jaar leider
in de scouts.
Nu ben ik de oudste leider in de scouts.
Ik werk in een Hotel en luister veel naar
muziek.
Ik heb voor de jojo’s gekozen omdat
jullie de beste zijn!!!
Maar wie ben ik? (Tip: 5 letters)

????
Totem: Gedisciplineerde Saki
Jaren Leiding: nu mijn 5e jaar
Hobby’s: Sport in algemeen, scouts, genieten
Waarom jojo-leiding?: Er was amper
leiding die zin had om bij deze
kinderen te staan en dan heb ik mij
maar moeten opofferen om deze taak
op mij te nemen… Maarneee! Ik kijk er
zeer naar uit om er komend jaar
samen met jullie een spetterend jaar
van te maken :D Hopelijk zien jullie
het evengoed zitten als mij!
Maaaarr…. Wie ben ik?? (Tip: 5 letters)
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????
Heeey! Ik ben nu al 2 jaar leidster geweest bij de kleine kapoentjes, dus ik
heb weleens zin om leiding te geven aan oudere tak.
En jullie zijn allemaal supertoffe mensjes dus gaat dit
dan ook een jaar worden om nooit meer te vergeten!
Mijn totem is Wilskrachtige Alpaca, da’s een
schattige versie van een lama ;) Ik studeer sociaal
werk in Gent en tijdens mijn vrije tijd hou ik ervan
om eigen kleren te maken, af te spreken met
vrienden en de scouts natuurlijk!
Rarara, wie ben ik? (Tip: 4 letters)

????
Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. Mijn chinchilla is dood, nu ben ik in
diepe rouw. Wafelijzer. Het is mijn eerste jaar als leiding en dan nog wel bij
de meest swagalicious tak! Mijn
totem is Spitsvondig Stekelvarken
aka ontplofte egel. Ik zit nog in het
middelbaar en doe economiewiskunde. Super spanned eh. En oja,
scouts is love, scouts is life :p
Maarrrruueeeehhmm, wie ben ik
(tip: 7 letters)
En neen ik ben niet Leopold
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Zondag 2 oktober
De eerste activiteit van het
scoutsjaar! Joepiejajeeeiijjj!!! We
gaan ervoor zorgen dat niemand
naar huis gaat zonder een naam te
vergeten van je mede-jojo’s of leiding. Én het lokaal ziet er eigenlijk ook maar
saai uit DUSSS jullie mogen allemaal jullie leukste versieringen meenemen
vandaag want we gaan ook ons lokaal pimpen!

Zondag 9 oktober
Hoe goed kunnen jullie sluipen over de grond?
Hoe goed kunnen jullie je verstoppen tussen de
bomen? Hoe goed kunnen jullie je camoufleren
met blaadjes en takken? Toon het vandaag maar
eens in ons grote smokkelspel, want wie weet wie
of wat jullie allemaal moeten ontwijken om van
alles te smokkelen (of moeten er ook mensen gesmokkeld worden?!)

Zondag 16 oktober
Wie kent er die coole films van de Hunger games? Er zijn al een paar films van
uit. Als je ze nog niet hebt gezien kan je ze altijd eens bekijken… We gaan
vandaag het supergrote Hunger games-spel
spelen, mis deze activiteit dus zeker niet!
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Vrijdag 21, zaterdag 22 én zondag 23 oktober
Weekend: Woehoeeeeeeee, een weekend is altijd leuk en daarom doen we
het al in de eerste maand! Blijven we in de scouts of gaan we op
verplaatsing? Gaan we naar het buitenland of blijven we in België? Moeten
we met de trein, fiets, bus, auto of te voet? Misschien moeten jullie wel
allemaal op één been springen naar de locatie? Deze informatie krijgen jullie
allemaal in een brief mee, deze brief zal ook worden verstuurd via mail.
Maandag 31 oktober
Whaaaaaaaaaa, hhhhheeeeellllllpppp!!!!
Ik kwam net toe in de scouts en er lag
overal bloed.
Op de muur stond er geschreven ik
bloed: Witte Burg 21:30
We willen allemaal dat dit stopt! Doen
we dat samen?
Kom dan allemaal naar de witte burg op maandag 31 oktober om 21:30
Zondag 6 november
Nu ken je iedereen van de jojo’s, maar wat als je nu eens een vriendje of
vriendinnetje mag meenemen naar de scouts? Das dikke fun en je kan hen
dan eens tonen wat een echte scout doet en kan!
Pak een je vriendje of vriendinnetje mee

Zondag 13 November
HEEEEELP!!! Picatchu is weg gelopen. Willen jullie hem
meehelpen zoeken? Wie weet welke andere vreemde
Pokémons komen we wel tegen als we op zoek zijn
naar onze goeie vriend…
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Zondag 20 November
Hoe slim zijn jullie en hoe goed kunnen jullie samen werken? Dat zullen we
vandaag te weten komen. Wij sluiten jullie vandaag namelijk op en het is
jullie bedoeling om een weg naar buiten te vinden. We spelen vandaag
Escaperoom!

Zondag 27 december
Het is 27 november, dat bestaat uit een twee en een zeven. Zeven min twee
maakt vijf. We zijn met vijf leiding. Van die leiding zijn er twee meisjes. De
wereld is ontstaan uit twee chinchilla’s. Een chinchilla heeft vier poten.
Omdat het de vierde zondag van de maand is, is er geen activiteit.

Zondag 4 december
Hij komt, hij komt, de lieve goede
chinchillaaaa... euhm euhm ik bedoel de
Sint! Hij komt speciaal twee dagen eerder
naar ons land, omdat hij honderden pagina’s vol heeft in zijn Grote Boek over
een scouts in Koksijde. Spannend!
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Zo, liefste jojootjes, dit was het dan voor dit keihardje… Maar: niet wenen!
Volgende week zal er alweer een nieuw (nog cooler en toffer (als dat kan
tenminste) keihardje toekomen in jullie brievenbussen!)
Heeeeeeeeeeeeel veel kusjes en knuffels en lekjes van jullie de coolste leiding
die er bestaat!

Nera

Keefi
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Brandweerkazerne
de pompeshieters

Hallo daar beste ouders
We willen jullie graag uitnodigen voor het
ouderleiderweekend van 2016. Eerst willen we graag
even uitleggen waarvoor zo’n weekend allemaal goed is:
Wie is de leiding? Wat doet de leiding? Wie is leiding van
jouw gast? Ken ik andere ouders? Hoe staat het met de
oude leiders?...
Je komt het allemaal te weten in de gezellige sfeer met
ouders en leiding, op het weekend van vrijdag 25
november t.e.m. zondag 27 november.
Inschrijven kan vanaf nu via: seppe@zeedustra.be
-Location to be announced-
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Goedendag!! Om dit bruisende jaar in te leiden heft de leiding zijn kop
gebroken over hoe wij dit zouden aanpakken! En dan hebben we besloten om
er gewoonweg in te vliegen!!!
En jullie vragen zich waarschijnlijk af wie jullie leiding is? Ewel hier zijn ze!!

Meet jullie takleider!
Sander Delacauw!!!
ofwel Verantwoordelijke
Schaarbek!!! Of ook wel
den Hollander!!

Ik denk niet dat deze leiding
Veel intro nodig heft het is de
Speelse Ziesel of Izy voor de
vrienden!!! Zijn favoriete
Hobby Travestiet spelen!!
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Tussen al dat mannelijk geweld
hebben jullie toch deze rots in de
branding die jullie meisjes enige
steun biedt in dit woelige jaar!
Eline zal jullie bijstaan!! ofwel
Nieuwsgierige Hermelijn zij zal
jullie scouts mama spelen dit
jaar!!!

Oh nee we zitten met een pedo!!
Om deze leiding te introduceren
heb je niet veel nodig!! Ruben
zal ervoor zorgen dat de naam
fantasierijk penseelaapje voor
altijd in jullie geheugen
geschreven staat!!!
v

02/10: KENNISMAKING!!!
Natuurlijk, wat hadden jullie verwacht: we kunnen geen schitterend
scoutsjaar beleven als we jullie niet kennen!!! Dus bereid je maar voor op de
vreemdste vragen van de leiding!

09/10: HET MEGA DEROVER SNOEPJESSPEL!!!
De leiders zijn nog nooit zo origineel geweest! Vandaag spelen we het mega
derover snoepjesspel! De leiding kijkt er alvast naar uit om zich lekker dik te
eten!
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14/10 - 16/10: JOTA-WEEKEND!!!
Wat!? Nu al een weekend? Jazeker de leiding ziet het
zitten. Nu de hamvraag! Zien jullie het zitten om direct in
de verrukkelijke scoutswereld te stappen! Meer info volgt!!

23/10: BOSSPEL!!!
Hoelang is het al niet geleden dat jullie een echt bosspel hebben gespeeld?!
Vandaag is die dag aangebroken!! We spreken af op de parking in de
Nachtegaal van De Panne!! See you there!!

30/10: Laatste zondag van de maand!!!
Izy doet auditie voor Mieke garnaal! Eline is verloren gelopen in het bos en is
nog altijd niet terecht! Sander is met de Vliegende Hollander op cruise! En
Ruben is terwijl hij op zoek was naar Eline tegen een boom gelopen! Jullie
weten wat dit betekent! Geen activiteit!

29/10: Halloween!!!
Ja hoor wees maar zeker dit is een zaterdag
moehaha!!! Wees maar al bang!! Want de leiding
zal alles uit de kast halen om jullie de stuipen op
het lijf te jagen!! Meer info volgt!!!
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06/11: BENIDORM BASTARDS!!!
Na het mega gekke Halloween spel heeft de leiding
allemaal een pacemaker laten steken!! (Je weet maar
nooit) en om een beetje in thema te blijven spelen we
vandaag allemaal gepensioneerde bejaarden!!!

13/11: HARRY-POTTER SPEL!!!
Haal jullie onzichtbaarheidsmantel maar van de zolder en passeer eens in de
weg is weg!! Vandaag is het het leukste thema van het jaar!! En aan al de
zondaars die Harry Potter nog niet gezien hebben ge moest u SCHAMEN!!

19/11: BOWLING-AVOND!!!
Jaja!! Jullie horen het goed!! We bouwen een leuke
avond met de leiding!! En we gaan dan nog gaan
bowlen!!! Haal jullie strike’s en spare’s maar boven!! Of
de leiding hakt jullie in de pan! Meer info volgt.

27/11: Laatste zondag van de maand!!!
Sander heeft een bowlingbal van Izy op zijn hoofd gekregen en ligt in het
ziekenhuis! Izy voelt hem schuldig en zit aan zijn ziekenhuisbed!! Eline heeft
een tenniselleboog van al dat bowlen!! En Ruben is door de vloer van de
bowling gezakt en doet nu weekendwerk om dat te kunnen terugbetalen!!
04/12: Sinterklaas!!
Hij komt! Hij komt! De lieve goede Sint!!
Maar zijn jullie braaf geweest? De leiding heeft zijn twijfels!! Maar ja gelukkig
voor jullie zijn wij Sinterklaas niet!! En hopelijk krijgt de leiding ook iets!!!
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Met vele groetjes jullie lieftallige leiding!!!

IZY

ELINE
SANDER
30

1. Wie slaapt er eerder: een konijn of een hond?

Er waren drie vrouwen en ze gingen naar een bal.
Ze wisten niet wat ze aan moesten doen. De ene vrouw zegt tegen de
andere: “kom we doen iets aan in de kleur van het haar van onze
mannen.”
De ene vrouw: “mijn man heeft geel haar dus ik draag iets geels.” De
ander zegt: “mijn man heeft zwart haar dus ik draag iets zwart.” Zegt
de andere vrouw een beetje verlegen: ” mijn man is kaal…”

Roodkapje komt bij het bos en ziet de boze wolf
achter de boom staan. Ze loopt naar de wolf en
zegt: “wat heb jij een kleine oogjes!”, waarop de
wolf zegt: ”rot op, ik zit kaka te doen!”

2. Waarom kunnen lucifers niet zo goed met elkaar overweg?

Antwoorden
1.: Een konijn omdat hij maar twee tanden moet
poetsen.
2. Omdat het zulke heethoofden zijn
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