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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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DE EEKHOORN 

  
Allemaal abnormaal, ons nieuwe jaarthema. Dit jaar draait om wie jij bent 
beste scouts of gids, want we zijn allemaal anders. Ben je groot, klein, dik, dun, 
slim of juist net niet. Voor ons maakt het niks uit, iedereen is welkom! 
 
Neem nu de eekhoorn, een vrolijk en dartel beestje. Misschien soms iets te 
vrolijk? Of net de sfeerbrenger in je groep? Soms durft de eekhoorn al eens 
uitdagend uit de hoek te komen en een foutje te maken. Zoals wij allemaal 
toch? Maar onze foutjes worden ons vergeven en iedereen hoort erbij! 
 
Knoop dat in je oren beste scouts of gids, dit jaar sluiten we niemand uit, 
pesten we niet. We maken er gewoon het meest geweldige, tofste jaar ooit 
van! 



4 
 

Wat moet nou waar? 
 

 
 

Vergeet niet elke week je scoutshemd aan te doen of je oranje 
scoutstrui! 
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Zoals je misschien wel al weet heeft onze scouts een shop waar je allerlei 
kleren kunt kopen. Van nieuwe hemden tot truien, T-shirts en broeken! Maar 
wij bieden ook tweedehands items aan. Hoe gaat dit te 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! In 
het begin van het jaar vind je de shop in het wolvenlokaal (paarse deur met 
scoutlogo). Later in het jaar vind je de shop op het einde van de leidingsgang 
(paars-rode deur met jin en leding kenteken). 
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Wow wow wow er staat weer een fantastisch scoutsjaar voor de deur met 

allemaal superleuke spelletjes en coole leiders. Zijn jullie benieuwd wat dit 

jaar zal geven? Daar kom je maar op 1 manier achter: door elke zondag naar 

de scouts te komen   

 

Takleider Izy 
 

Hallo mijn naam is Izy Dolfen of zoals ze in de scouts 
zeggen: Speelse Ziesel. Ik zit al 15 jaar in de scouts 
waarvan al 4 jaar leiding. Ik ben jullie takleider en ook 
groepsleider. Ik ben super blij dat ik samen met mijn 
super leidingsteam voor zo een super coole groep als 
de kapoentjes mag staan. We maken er een super jaar 
van om nooit meer te vergeten!!!!  
 

Wannes 
 

Hallo iedereen! Ik ben Wannes (ofwel Doorzettende 
Secretarisvogel), 19 jaar oud, net geen 2 meter lang en dit 
jaar leider bij de kapoenen. JOEPIEEEEE!! Ik kan niet 
wachten om aan het nieuwe scoutsjaar te beginnen! Dit 
jaar wordt het MEGA SUPER ULTRA COOL, want wij zitten 
boordevol inspiratie om de ene na de andere succesvolle 
activiteit in elkaar te steken. Ik hoop jullie nog veel te 
kunnen zien dit jaar.  
Tot binnenkort!   
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Matthieu 
 

Hallo hallo hallo, ik ben het, de aller knapste leider 
Matthieu!!! Ik ben 18 jaar en het is nu mijn tweede jaar 
leiding en ben ook groepsleider. Ik kan niet wachten 
(echt, echt, maar echt niet) om jullie leiding te zijn! 
Kapoentjes zijn de beste, de leukste en de coolste tak 
van de hele scouts! Mijn totem is Spitsvondig 
Stekelvarken, dat is net een egel die ontploft is! 
Doeeiiii 
 

Milan 
 

Dag lieve kapoentjes hopelijk hebben jullie er zin in 
want jullie olifant Milan ziet het hellemaal zitten om 
zijn tweede jaar met jullie door te brengen en jullie 
kapoentjes een geweldig jaar te bezorgen met 
superactiviteiten en zeer leuk kamp!  Tot op de 
activiteiten!  

Zondag 1 oktober 
 
Whoehoe, yeahaa, vandaag is het weer de eerste activiteit van het jaar!! Dus 
kom allemaal zeker af om elkaar te leren kennen op een speelse en originele 
manier. Wie is dat meisje daar en wie is die jongen daar? Kom het vandaag 
allemaal te weten 
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Zondag 8 oktober 

De leiding heeft jullie vorige week een grondige 
voorstelling van zichzelf gegeven maar wij vergaten 
jullie te melden dat wij in een misdaad bestrijdende 
band zaten: Ghost Rockers! Maar nu niet meer omdat 

onze instrumenten gestolen zijn ☹ Willen jullie ons komen helpen 
om ze terug te vinden?  Alsjeblieft? 
 

Zondag 15 oktober 

We zitten met een groot probleem, smurfin is ontvoerd door 
Gargamel. Grote smurf geeft de smurfen de opdracht om 
een reddingsteam samen te stellen. Wie heeft het in hem 
om een echte smurfenheld(in) te worden? Dat komen we 

vandaag te weten in het grote-super-smurfenspel!  
 

Zondag 22 oktober  

 Wil je ook supergraag je vriendje of vriendinnetje meenemen naar de scouts? 

Zodat jullie samen kunnen komen naar alle keitoffe activiteiten? Dat kan! 

Vandaag is het neem-je-vriendje-mee-dag! Wat nemen we vandaag mee? Je 

vrienden 😊  

 

Zondag 29 oktober  

Milan heeft juist tegen een huis gereden en ligt in het ziekenhuis, Wannes is 

zo lang dat hij met zijn hoofd vast zit in de takken van de bomen, Matthieu is 

noch altijd niet bekomen van al die supertoffe spelletjes die we al samen 

hebben gespeeld en Izy die is weer zijn mega mooie wagen aan het kuisen!! 

Dus daarmee geen activiteit vandaag. 
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Dinsdag 31 oktober 
Joepiiiiee Halloween! Wij hebben een extra-coole 

verassing voor jullie in petto! Meer informatie volgt nog 

per brief.  

 

Zaterdag 4 - Zondag 5 november 

Zoals jullie zien is dit geen gewone activiteit wij doen namelijk een super en tof 

weekend met onze lieve kapoentjes! Meer informatie volgt nog door middel 

van een brief. 

 

Zondag 12 november 

MIAAUUWWW zei de kat en de kat was plat! 

Waarom is de kat plat? Wie is de schuldige, de 

kattenpletter? Was het de hond? Of was het de 

pony van in de wei? Hmmm of zou het die 

vervelende aap zijn? Vandaag zijn we detectives en 

gaan we op zoek naar het schuldig dier! 

Zondag 19 november 

Vandaag is een onvergetelijke dag voor de kapoenen van Scouts Zeedustra, we 

want we gaan op reis naar de maan. Vandaag worden jullie opgeleid tot echte 

astronauten en gaan we samen onze vlag op de maan gaan planten! 

Zondag 26 november  

Oooohhhhh, ik heb slecht nieuws kindjes vandaag is er geen activiteit, maar 

ik heb ook goed nieuws! Dit weekend kunnen jullie ouders samen met jullie 

mega, coole, toffe en nice leiders samen op weekend. Dus coole mama’s en 

papa’s ga zeker mee op dit superweekend.   
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Zondag 3 december  

Hij komt hij komt de lieve goede sint, mijn beste 

scoutsvriend, de vriend van ieder kind. Zoals jullie al 

weten of niet weten komt vandaag de lieve goede sint 

ons scoutsdomein bezoeken. Hij zal weer zijn pieten 

meehebben en zakjes vol snoep, dus mijn liefste 

vriendjes kom zeker allemaal naar de scouts om de sint 

te begroeten.   

 
Dit was het alweer, maar geen paniek we zijn er binnenkort weer met meer 

toffe activiteiten; kusjes en knuffels jullie supertoffe leiding. 
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Zin in een ijsje? Zoek dan 
maar snel de uitgang van het 

doolhof, of vraag het eens 
aan mama.



12 
 

 

Het is weer zo ver, het nieuwe scoutsjaar is aangebroken!!! Word maar 

allemaal enthousiast, want we gaan er weer een super jaar van maken.  Dit is 

jullie nieuwe leiding: 

 

 Takleidster Sare De Potter 

Hey, hey, ik ben Sare ofwel zelfstandige sneeuwuil. Dit 

is mijn dertiende jaar scouts en het tweede als leiding. 

We zijn van plan om er samen met jullie een TOP jaar 

van te maken, wij zijn dan ook de meest fantastische tak 

he. Tot zondag! 

 

Jonathan Vansina 

Dag beste scoutsvrienden. Ik ben Jonathan, dit jaar wordt het mijn 3de jaar als 

leiding. Na een jaartje weggeweest te zijn, ben ik er nu 

weer helemaal klaar voor. Dit jaar gaan we er met de 

hele leiding ploeg een topjaar van maken. Ik zie het 

volledig zitten om met jullie (de Welpen), fantastische 

activiteiten te beleven. Tijdens het jaar kan je altijd bij 

mij terecht met al je vragen en opmerkingen. Tot 

binnenkort! Krachtige Arend 
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Alexandra Stoica 

Ik ben Alexandra en ik ben 20 jaar oud. Ik woon in 

Koksijde en studeer Rechten in Gent. Het is mijn 4de 

jaar als leidster. Mijn totem in de scouts is Eerlijke 

Pieper en ik wil er een supertof jaar van maken met 

jullie! 

 

Lara Delacauw 

Heey welpen, ik ben Lara (ook wel gekend als Goedaardige 

Maki). Mijn hobby’s zijn tekenen, lopen en natuurlijk 

scouts! Het is mijn 2e jaar als leidster en ik zie het volledig 

zitten met jullie dit jaar! ☺  

 

Joren Lodewijkx 

Hallo ik ben Joren, ik ben 19 jaar en ben dit jaar 

welpenleiding. Dit is mijn 14de jaar in de scouts, mijn 

hobby’s zijn scouts en vissen daarom heb ik altijd een 

vissershoedje op. Mijn totem is dragende Mpango.  

 

 
 
Zondag 1 oktober 
 
De eerste activiteit dit jaar, spanneeeeend! Zijn jullie er klaar voor om elkaar 
volledig te leren kennen? Vanbinnen en vanbuiten? Vanboven en vanonder? 
Kom dan maar snel af, want jullie leiding staat te popelen om erin te vliegen! 
 



14 
 

 
Zondag 8 oktober 
 
Wat zullen we vandaag eens doen? Wel, Lara haar vriendin Joyce de indiaan 
heeft hulp nodig. Cowboy Henk heeft haar ontvoerd, vandaag zullen we dus: 
Jocye redden! 
 
Zondag 15 oktober 
 
De kampioenen en wij hebben 1 iets gemeen, wij zijn 
beide de beste van het land. Of niet? Wel dat zullen we 
vandaag testen. Wie is er sneller, hoger, behendiger… 
Kom allemaal af, dan zal je het zien!  
 
Zondag 22 oktober  

Wij zijn bij de brandweer, wij zijn bij de brandweer, als 

het brand dan blussen wij het vuuuuuur! Oh ja, zijn jullie 

er klaar voor? Vandaag gaan wij de brandweer een 

handje helpen en duuuuus, leiden we jullie vandaag op 

tot echte brandweermannen/vrouwen.  

 

Zondag 29 oktober  

Alexandra heeft besloten dat ze vandaag te moe is, Joren doet dan maar mee 

een dutje en Sare kan dan natuurlijk niet, niet meedoen. Lara is haar gasvuur 

vergeten afzetten en Jonathan is zijn haar nog in de gel aan het zetten. Vandaar 

GEEN ACTIVITEIT. 

Dinsdag 31 oktober  
 
Vandaag, is het Halloween! Daarom speciaal voor jullie, 

op een dinsdag, activiteit!!! Meer info volgt! 
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Zondag 5 november 
 
Oh ow, maar echt oh ow. We zitten met een probleem 
jongens, de maffia is in town! Al heel de week zitten ze 
onze scouts in de gaten te houden en Joren durft nu niet 
meer buiten komen. Vandaar, vandaag gaan wij in het 
grote maffiaspel ons terrein verdedigen! 
  
 
Zondag 12 november 
 
Vandaag gaan we terug in de tijd, naar de tijd waar Alexandra uit komt: de 

middeleeuwen! We zullen als echte ridders, jonkvrouwen, prinsen en 

prinsessen Koksijde onveilig maken! 

 

Zaterdag 18 en zondag 19 november 
 
Het zat eraan te komen, ons super fantastisch weekend! Meer info volgt in een 

brief 

 

Zondag 26 november 

Ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws. Het slechte nieuws is, vandaag 

GEEN ACTIVITEIT. Het goede nieuws is, dit weekend kunnen jullie ouders eens 

de scouts opsnuiven op het super coole Ouderleiderweekend! Alle ouders 

welkom!!! 
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Zondag 3 december 

Hij komt, Hij komt… Rara wie zou er 

komen? De paashaas of de tanden fee? 

Maar neeeee, Sinterklaas. Wees maar 

allemaal extra braaf vandaag, dan 

brengt hij misschien wat lekkers mee.  

 

 

 

Ooooh, dit was het alweer. Maar niet getreurd, er is nog bijna een heel jaar 
om samen door te brengen. Een stevige linker: jullie leiding! 

 
Sare   Alexandra Lara  Jonathan  Joren  
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Hallo daar beste ouders   
 
We willen jullie graag uitnodigen voor het 
Ouderleiderweekend van 2017. 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 én leiding, op het weekend van zaterdag 25 
november tot zondag 26 november. 
 
Praktische informatie, zoals thema, inschrijvingen en top-
secret locatie zullen later worden medegedeeld per flyer 
die jullie zullen ontvangen in de loop van de komende 
maanden. 
 
Tot op het weekend! 
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Wist je dat Sil en Jonathan 
terugkomen?! Na een jaar 

weggeweest hebben ze toch 
besloten niet zonder ons te kunnen! 
Je kan deze vreemde wezens in de 
jojo’s en de welpen bewonderen. 

 
 

 
 
 

Wist je dat Lise leiding geworden is bij de jojo’s enkel en 
alleen omdat ze zooooo graag in tentjes slaapt? Dat 

wordt lachen, gieren, brullen op kamp! 
 
 

 
 
Wist je dat Wouter eigenlijk afstamt van een familie 
dwergjes? Vandaar zijn vreemde hoogte, maar niet getreurd 
wat hij niet haalt in lengte maakt hij met zijn karakter in! 
 
 
 

Wist je dat Ruben niet zo vaak komt door zijn 
supergeheime job als dubbelagent? Je weet het 

niet van mij, maar hij lijkt een beetje op James 
Bond in zijn pakje.  
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Aangenaam, welkom enzovoorts. We zullen er geen doekjes om winden en er 
direct in vliegen: wie zijn jullie über-knappe leiding en wat zullen we maken 

van onze productieve zondagen? Je zal eens moeten lezen om het te weten te 
komen xxx 

Dag liefste Givertjes: mijn naam is Orly Dolfen ik ben 

namelijk de broer van Izy Dolfen. Jaa niet de zus. Dit 

jaar zitten junder me ik opgescheept dus jammer :p 

Hier nog een mooie foto van mij hahaha x 

 

 

Dag lieve vrienden en vriendinnen. Als tweede 

giverleiding presenteer ik jullie………….. Mezelf! Maar 

wie ben ik nu? Zoek dat maar eens uit via mijn 

kinderfoto ;) hihi x (en ik ben niet het konijn) 

 

 

Hoi, ik ben wouter en ook de derde leider 

van de giverleiding. Ik ben nog niet zoveel 

veranderd sinds dat foto werd getrokken 

dus hopelijk kan je mij gemakkelijk 

terugvinden op de eerste activiteit. 
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Zondag 1 oktober 
 
Joepie, het nieuwe scoutsjaar is weer begonnen en deze starten we natuurlijk 

met een kennismakingsactiviteit. What did u expect? 

Zondag 8 oktober 
 
Let’s go to the beach, beach. Let’s go get away! 

We verlaten voor een paar uur de scouts en gaan 

lekker naar het strand. Zandkastelen maken en 

bloemen verkopen die van crêpepapier zijn 

gemaakt is zooo verleden tijd. Wij gaan iets véél 

leukers doen!   

Zondag 15 oktober 
 
Vandaag is het belangrijk dat jullie allemaal aanwezig zijn, want we gaan ons 

giverkamp voor deze zomer eens bespreken!  

Zondag 22 oktober  

Wie heb ik aan de lijn? C’est qui a l’apperielle? Who’s on the 

phone? Vandaag gaan we communiceren met andere scouten 

van over de hele wereld! Welcome to Jamboree on the air! 

Zondag 29 oktober  

Wouter heeft vorige week een meisje leren kennen en is er nog steeds mee 

aan het communiceren, Orly is gevallen van de trap en Eline is Orly zijn wonden 

gaan verzorgen. Vandaag is er dus géén scouts! 
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Dinsdag 31 oktober  
 
Vandaag doen we Halloween-activiteit! Meer info komt 

snel. (Sneak Peak op een volgende pagina xp xD) 

 
Zondag 5 november 
 
Plons plons plons…. Oei vandaag gaan junder nat worden. Joepie we gaan gaan 

zwemmen. Neem allemaal junder zwemzakje mee en een beetje geld… (een 

appeltje mag ook voor na het zwemmen :p) 

 
Zondag 12 november 
 
Vandaag gaan we eens terug naar de goeie oude tijd… We gaan namelijk een 

super chill fantastisch spel spelen!! YEEAAAAAAAAAAAAAAAAAH! See ya xx 

 
Zondag 19 november 
 
Kijk maar veel naar het nieuws en luister mo 

veel na de radio want vandaag gaan we jullie 

kennis testen. Wat rarara vandaag 

 

Zondag 26 november 

Dus om het kort te houden: Orly heeft gisteren de chinchilla van Eline in de 

vaatwasmachine gestoken, waardoor Eline live op facebook de kleren van 

Wouter in de fik gestoken heeft. Als dat niet genoeg was, is Wouter van het 

dak gesprongen, zomaar, omdat het kan. Hij ligt nu in het ziekenhuis zonder 

kleren, want ja, hoe komt dat nou? (Geen activiteit vandaag dus) 
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Zondag 3 december 

 
Kvraag me lik af wat er deze zondag te doen is? 

 
 
 
 

Wenen want het is jammer genoeg gedaan voor dit keihardje!!!! We gaan 
junder missen schatjes xxx See u next Sunday! 

Dikke kusjes van junder leiding xxx 

Wouter Eline 

Orly 
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Beste griezels, 
 
Dinsdag 31 oktober is het weer tijd om je engste 
en griezeligste verkleedkledij aan te trekken want 
het namelijk weer tijd voor een Halloween 
activiteit. Voor de alle takken staan er 
verschillende activiteiten op de planning. 
 
Kapoenen en welpen:  
Voor de welpen en kapoenen is het eerst tijd om angstaanjagende 
pompoenen uit te hollen die ze dan later tegen de avond kunnen 
gebruiken in de spookachtige Halloween stoet in Koksijde 
 
Jojo’s, Givers en Jins: 
Voor de oudere takken staat er een speciaal nachtspel gepland! Doe dus 
maar zeker je engste verkleedkledij aan zodat je je vriendjes en 
vriendinnetjes eens goed kan laten verschieten (als je zelf al niet 
verschiet).  
 
 
Meer info volgt nog dus hou zeker je mail, scoutssite en facebook in de 
gaten!! ;-) 
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Yeeeeet lieve Jins. Hier zijn we weer met een nieuw jaar vol awesomeness. 
Nog één jaartje voor jullie zelf in de leiding mogen staan, maar voor we zover 
zijn gaan we eerst nog eens een jaartje knallen. Dit wordt een jaar om nooit 
te vergeten met geweldige activiteiten, maar ook met stages en uiteindelijk 
het superfantastische buitenlandse kamp. Dit gaat natuurlijk ook gepaard 

met activiteiten die we gaan organiseren voor heel veel moneyz... Wij hebben 
er in ieder geval veel zin in om van dit jaar een onvergetelijk jaar te maken. 

Dikke lebbers, 
Sander & Seppe 

 

Takleider Sander  
 

Het is ondertussen zijn zesde jaar als leiding en binnen de scouts staat hij ook 
wel bekend als verantwoordelijke schaarbek. Hij is 22 
jaar oud en studeert Bio informatica en Mariene 
Biologie @Wageningen in Nederland. Hij heeft ook heel 
wat hobby's zoals duiken, gitaar spelen, voetballen en 
fitnessen. Daarnaast is hij ook DJ en producer waarbij 
hij door het leven gaat als ZEN'ER, SNDERZ en 
binnenkort ook MENDRE.  Niets staat hem in de weg 
om van dit jaar een knaller te maken! 
 

Seppe  
 

‘Een gezegende stem uit de hemel daalde neer, en deelde 
volgende boodschap mee: “Seppe De Potter, 6 jaar leiding, 
Veelzijdig Spitsvogeltje, geen hobby’s maar blijkbaar wel 
zangtalentje, heeft geen leven, verliefd op Amika het Paard, 
en eeeuh STOP DE TIJD”. Zo sprak de heilige geest tot Maria 
terwijl ze volop aan het bevallen was van Jezus. Amen 
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Zondag 1 oktober 

Eerste activiteit van het jaar, dus tijd voor introductie. Nee, geen 

kennismakingsspelletjes, want jullie kennen elkaar ondertussen al voldoende, 

maar jullie zullen worden rondgeleid op de plaatsen waar jullie voorheen nog 

mochten komen en we zullen ook even het aanstaande jaar bespreken. 

 

Zondag 8 oktober 

Vandaag is het Tosti dag, wat dat precies inhoudt zullen 

jullie wel horen, maar het heeft met geld te maken, dus 

kom zeker af. 

 

Zaterdag 14 oktober  

Zoals de traditie het wil, voorziet de scouts, meer specifiek de Jins, ieder jaar 

een activiteit voor de kinderen op de kaas en breughelavond. Dit is voor jullie 

de kans om al eens jullie leidingskills te laten zien. Meer details volgen nog.  

 

Zondag 15 oktober 

Vroeg begonnen is half gewonnen. Daarom gaan we al vroeg van start met 

jullie eerste stage. Jullie gaan een namiddag mee leiding 

staan bij de tak die je wordt toegewezen. Wees ook 

aanwezig op de vergadering voor de activiteitbespreking 

op vrijdag, wat ook deel uitmaakt van jullie stage.  
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Vrijdag 20 - Zaterdag 21 oktober 

Net zoals vorig jaar doen we dit jaar weer mee met 

Jamboree on the air. Samen met de Givers en de leiding 

gaan we weer verbindingen maken met scouts van over 

de hele wereld. Vergeet niet om 6 eurotjes en jullie slaap 

equipment mee te nemen.  

 

Zondag 29 oktober 

Seppe heeft vorige week een zendmast op zijn hoofd gekregen en ligt in het 

ziekenhuis met een gebroken teen en Sander zit aan de andere kant van de 

wereld, dus geen activiteit vandaag. 

 

Dinsdag 31 oktober  

We kunnen Halloween niet onopgemerkt voorbij laten gaan, dus 

daarom doen we vandaag iets speciaals, meer info volgt nog in 

een brief 

 

5 t.e.m.12 november 

Dit moet je sowieso eens gedaan hebben in je scouts carrière: inleefweek. 

Net zoals een gewone week ga je gewoon naar school, maar na school ga je 

i.p.v. naar huis naar de scouts en dit 1 week lang. Jullie ontvangen nog een 

brief met meer info. 

Zaterdag 18 november 

Het is eens tijd voor gek nachtspel. Jullie worden om 21u aan de scouts 

verwacht, alle bijkomende info is strikt geheim. Jullie kunnen nadien blijven 

slapen.  

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisi6T5n6rWAhXH0iYKHfAnAvYQjRwIBw&url=http://jota-joti.scoutingrijen.nl/&psig=AFQjCNEnOj91OUmgvx1yLOSuV34u9fpcQA&ust=1505669977810912
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Zondag 26 november  

Dit weekend zijn we weg met de poepa's en de moema's, dus geen activiteit 

voor jullie, tot volgende week! 

Zondag 3 december 

Hij komt, hij komt,... maar terwijl we 

wachten op de oude man en zijn zwarte 

piet gaan we eens heel serieuze dingen met 

jullie bespreken. Dus ook als je niet van 

chocolade, mandarijnen houdt is afkomen 

de boodschap.  

 

Dat was het alweer voor het eerste keihardje, hou je alvast klaar voor 
de volgende, want ook die wordt weer insane! 

Groetjes van jullie leiding 
Sander & Seppe 
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1. Het is warm en het ruikt naar banaan? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wat gebeurt er met een diamant als je 
hem in het water stopt? 
 
 
 
 
 
3. Wat heeft 21 ogen en ziet niks? 


