
Maandbrief december & januari 

 

Olleke, bolleke 

Rebussolleke 

Olleke bolleke knol 

Doe de glaasjes nog eens vol 

Drink ze uit met heel veel zwier 

We wensen jullie een jaar vol plezier! 

 

Zaterdag 7 december van 20u tot 23u – nachtbosspel 

Doe stevig schoeisel aan, we trekken den bos in! Het is altijd handig om een koplamp bij te hebben.  

 

Vrijdag 13 december van 20u tot 23u – challenge -night 

De leidingskens hebben enkele pittige challenges voor jullie in petto. Ge kent da wel van op het 

internet xoxo 

 

Vrijdag 20 december van 19u tot 23u30 – kerstfeestje 

Hoezéé ons jaarlijks kerstfeestje staat voor de deur! Ook dit jaar haalt de 

leiding al zijn kookkunsten uit de kast om jullie van een heerlijk kerstdiner te 

voorzien!!! Kom dus zeker af met lege magen en 6 euro om ons diner aan te 

spijzen 😉 Wat we zeker niet mogen vergeten is de pakjesronde. Iedereen 

voorziet dus ook een kleine geitje (hihi) van maximum 8 euro! Wij kijken 

er alvast naar uit! <3  

 

Zaterdag 4 januari – nieuwjaarsreceptie 

Vandaag helpen we op de nieuwjaarsreceptie aan het lokaal. Exacte uren volgen nog in ons 

messenger-groepje.  

 

Vrijdag 10 januari van 20u tot 23u – filmavond 

Lekker chill want de leiding hun blok is van start gegaan. #solidairzijn 

 

 

 

 

http://pngimg.com/download/38606
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


 

Vrijdag 17 januari van 20u tot 23u – nightrider 

Op eigen aanvraag houden we nog eens een nightrider. Wat houdt dit in? Awel wij droppen jullie op 

verschillende plaatsen en jullie moeten de weg naar het lokaal zien terug te vinden. Makkelijk? Niet 

heus! Want wij zitten verstopt onderweg om jullie terug te kidnappen en te droppen naar een nog 

verdere plaats moehahaha. Ps: Doe stevig schoeisel aan. Pps: En een regenpak als ge van plan zijt om 

door de moervaart te gaan. 

 

Zondag 26 januari van 14u tot 17u – stadspel 

We trekken richting Stekene city voor een stadspel. Kom dus allemaal per vélo! 

 

Stevige linker, 

Platwouter, Wuben, T-balt en lies 

 

 


