
Wie? Ouders, leiding en JIN 
Wat? Een megatoffe bonding-activiteit 
Prijs? Inschrijven is GRATIS 
 

Wanneer? 18 april om 19u 
Inschrijven? JAZEKER! LEES VERDER! 

Beste ouders 

Wij nodigen jullie graag uit 18 april om 19:00 aan ons 

lokaal te Klein-Sinaai om iets mega tof te doen! Wij 

willen graag werken aan onze band met jullie. Zo 

hopen we in de toekomst beter en nauwer met jullie te 

kunnen samenwerken.  

Nightrider? Wat is dat? 

Nightrider is een spel waar alle leden van de oudere 

takken laaiend enthousiast over zijn. Het is een soort 

dropping (in groep) waar er gejaagd wordt op elkaar, 

heel spannend dus in het donker! Wie als eerste het 

lokaal kan bereiken, wint de nightrider!  

Naast prooien hebben we ook jagers nodig. Jagers 

rijden rond om de prooien te vangen en het lokaal te 

bewaken. Dit kan al fietsend, wandelend (rond het 

lokaal) of met de auto.  

Als we een winnaar hebben, vieren we dit samen aan 

het kampvuur met een drankje en versnapering aan 

democratische prijs! 

Het zou leuk zijn als jullie met velen komen, en met een hele boel enthousiasme. Zo kunnen 

ouders elkaar ook beter leren kennen.  

Wij leggen het spel zeker nog helemaal uit voor we er aan beginnen, maar houden jullie 

graag nog even in spanning.  

Wil je graag meedoen?  

Stuur dan een berichtje naar Julie: 0484483143 met je naam en met hoeveel jullie komen! 

Vergeet zeker niet te vermelden of je met fiets/auto/te voet komt, zodat wij op voorhand al 

een planning kunnen maken. Stuur dit berichtje liefst voor 15 april.  

OPGELET: Dit is enkel voor de ouders, dus niet voor leden/kinderen!  

 

Hopelijk tot dan!  

De Leiding en Jin: Sam, Loeka, Femke, Julie, Lauren, Mare, Benny, Flore, Sofie, Jonas, Liam, 

Paulien, Victor, Nikias, Robin, Wouter, Ruben, Elise, Tibo, Quinten, Robbe, Stef, Vincent, Nel, 

Imke, Warre, Hanna, Meike, Liza, Wout, Sander en Lotte  


