
Liefste dames,  

We zijn hier weer met ons boekje vol plezier! Hopelijk hebben 
jullie genoten van de feestdagen en zijn jullie het nieuwe jaar 
goed ingegaan? J  

We vliegen er meteen in met een planning van deze maand, 
januari!  

 

Zaterdag 9 januari 

Vanavond is het spelletjes tijd we gaan niet zomaar 
spelletjes spelen. Vanavond spelen we verschillende 
spelletjes in ons ultra chique casino. 

We openen om 20uur, die avond is ons filiaal aan de 
scoutslokalen geopend. Jammer maar helaas sluiten we 
ons casino om 22uur.  

 

Vrijdag 15 januari 

Als jullie de vergadering van vandaag willen weten dan moeten jullie het zelf 
achterhalen J 

Als je het raadsel ontrafeld hebt dan word je verwacht aan de lokalen van 19u30 tot 
21u30 

 

 

Zaterdag  23 januari  

Jullie hebben dit vroeger waarschijnlijk wel veel gedaan, gaan slapen bij 
vriendinnen. Van slapen kwam er niet veel in huis, praten daarentegen… Denk maar 
eens terug aan die momenten, want inderdaad dit moment gaan wij nu ook 

hebben! 

Jullie worden verwacht aan de lokalen om 19u30, naar huis gaan 
kan om 21u30.  

Jullie zien het goed het is een sleepover zonder slapen, alleen met 
heel veel praten en leuke spelletjes. Jullie mogen altijd een 

training, pyjama, onsie, … aandoen. Lakentjes, kussens, slaapzakken,… mogen ook 
altijd meegenomen worden. 

 



Zondag 31 januari 

Kiekeboe, Suske & Wiske, Jommeke, Urbanus, FC de 
kampioenen,… allemaal stripverhalen. Hoeveel en wat 
weten jullie hiervan? Kom dit vandaag testen aan de 
lokalen, wij achterhalen voor jullie hoe ver jullie kennis reikt. 
J 

Het zou leuk zijn als je verkleed komt in je lievelingsstripfiguur!  

Onze kennistest gaat door aan de lokalen van 14uur tot 17uur.  

Wij zijn alvast benieuwd! 

 

 

Zondag 7 februari 

Zoals jullie weten moeten we op kamp onze eigen tafels en vuren maken ook 
moeten we onze eigen tenten en shelters opzetten. Wij zijn er zeker van dat nog niet 
iedereen dit kan. Duuuus, ja jullie horen ons al afkomen, we houden vandaag een 

techniekvergadering. 

Ik hoor jullie nu 
allemaal denken 
‘eikes’. Neen neen 
jullie gaan niet thuis 
blijven maar jullie 
gaan talrijk aanwezig 

zijn vandaag! Het is niet zomaar een techniekvergadering, we maken er iets leuk 
van. Alleen de jogi’s die aanwezig zijn zullen weten wat voor leuke dingen we 
gedaan hebben J  

Iedereen aanwezig aan de lokalen van 14uur tot 17uur.  

 

Heel veel liefs van jullie lieftallige leiding, 

Bram – Eleni – Jozefien – Maes – Fien  


