


Beste ouders en leden, 

 

Voor we doorgaan met december willen we jullie allemaal ontzettend hard bedanken! We zijn dan wel 
met 1-2 verloren van de chiro, onze supporterskern en jullie hebben dat verlies volledig weg doen 
vloeien! Toch een dikke proficiat aan onze papa’s voor het winnen van hun voetbalmatch, volgend jaar 
gaan we voor de dubbel!! 

 

December staat voor de deur en daarmee ook een goed heilig man. Op 2 december zal de Sint onze 
brave leden eens voorzien van heel wat lekkers! Hopelijk is iedereen dit jaar braaf geweest, want de 
zwarte pieten hebben ook dit jaar een zak mee voor de stoute kinderen in te stoppen. De uren voor 
de groepen zijn als volgt: 

• Kapoenen reddertjes & bevertjes: 9-11u 
• Kabouters goblin & patuljak: 10-12u 
• Welpen sionie & waigunda: 11-13u 
• Jong-gidsen apache & navajo: 14-16u 
• Jong-verkenners: 15-17u 
• Gidsen: 16-18u 
• Verkenners: 17-19u 
• Maxi’s: 18-20u 
• Jins: 19-21u 

December betekent ook de maand van examens voor onze oudste leden: wij wensen daarom iedereen 
heel veel succes toe! (maar kom toch af en toe maar eens ontspannen op de scouts…). Geen getreur 
want na jullie noeste studeerwerk volgt een periode van feesten en ontspanning. Ook vanuit de 
leidingsploeg wensen wij iedereen prettige Feestdagen toe. 

Tot slot willen we jullie eraan herinneren dat 9 december het geld van de marsepeinverkoop moet 
binnen zijn. Heb je nog marsepein liggen, aarzel dan niet deze nog snel te verkopen en de centjes bij 
de GRL binnen te brengen! 

 

Een stevige linker, 

 

De GRL 

 



Hallokidoki gigagekke kapoenen!! 

Na twee weekends en maanden vol ravotten en speelplezier staat er jullie een NOG leukere maand te 
wachten: DECEMBER!! En jaja, ons lijkt het alvast een plezante, plezierige, prettige maand te worden! 
Zijn jullie benieuwd?? 
 
02/12: Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint,… Herkennen jullie dit liedje al? Dat 
kan maar één ding betekenen: DE SINT KOMT!! Joepie! De uren volgen nog.  
 4-uurtje: Sinterklaas 
 

09/12: Betrapt! Jullie waren weer aan het denken hoe leuk 
het is om pleinspelletjes te spelen he? Dan hebben wij goed nieuws want deze 
vergadering doen we niets anders en niets liever dan samen met jullie leuke 
pleinspelletjes te spelen! 14u-17u aan de bkl. Alyna, wil jij voor het 4-uurtje 
zorgen? 
 

16/12: Houden jullie ook zo van een lekker groot bossig bosspel??? Ja? Dan zien wij jullie 
zeker en vast van 14u-17u aan de bkl. Nee? Dat is helemaal niet erg want wij zijn er zeker 
van dat wij jullie ervan kunnen overtuigen om gezellig met ons mee te doen! :D We zien 
jullie van 14u-17u aan de bkl. Lore, breng jij het 4-uurtje mee? 
 

23/12: Joepieee!!! Kerstfeestje!! Breng allemaal een cadeautje mee dat maximum 4 
euro heeft gekost. Het belooft een knallende party te worden! ♫ 18u-20u aan de bkl. 
 
 
30/01: Nieuwjaarsvergadering. Leuk he! Nieuwsgierig naar wat dit gaat inhouden? 
Kom dan zeker naar de bkl van 18u-20u om dit samen met ons uit te vinden! 😉😉 

 
06/01: Kom allemaal verkleed als iemand van de driekoningen want vandaag is het 
(tromgeroffel):  DRIEKONINGENVERGADERING!! Joepie!! Van 18u-20u aan de bkl. 
 
Ziezo liefste kapoenen, dit was het alweer voor december. 
Hopelijk hebben jullie er weer evenveel of zelfs meer zin in als wij! 
(Sommige ouders vroegen al naar de uren van januari, hier volgen ze: 13 januari van 14u-17u. 20 en 
27 januari van 18u-20u.) 
 
DIIIIIIIIIIKKE WARME DECEMBERKNUFFELS VAN JULLIE KAPOENTJESACHTIGE KAPOENENLEIDING!!!! 
 
 
 
 

TOTO        RIKKI          KERRIE               APO 

 







YOYOYOYOYO	  WHAT’S	  UP	  allerleukste	  kaboutersssssssssssssssssssssssss	  ,	  
zijn	  jullie	  klaar	  voor	  een	  maand	  vol	  hapjes,	  drankjes	  ,	  familiefeesten	  ,	  sintbezoeken	  

,sneeuw	  ,koud	  weer	  ,	  mutsen	  ,	  handschoenen	  ,	  dikke	  sokken,	  dikke	  truien,	  openhaarden,	  
vakantie,	  nieuwjaar,kertmis	  maar	  vooral	  extra	  veel	  scoutsplezier	  ??????	  lees	  	  dan	  zeker	  

en	  vast	  verder:	  
	  
	  
	  
	  
02/12/17	  ik	  hoop	  dat	  jullie	  allemaal	  braaf	  zijn	  geweest	  want	  de	  
sint	  en	  zijn	  pieten	  zijn	  er	  weer!	  Zorg	  dat	  je	  zeker	  optijd	  komt	  
want	  de	  sint	  is	  ne	  boze	  mens	  ze	  (zoals	  te	  zien	  op	  de	  foto)!!!	  De	  
sint	  zal	  ons	  van	  10	  tot	  12	  komen	  bezoeken!!	  
	  
	  
	  
	  

9december	  is	  het	  
kookvergadering:	  vandaag	  
gaan	  we	  eens	  laten	  zien	  wat	  
voor	  keukenprinsessen	  we	  
allemaal	  zijn	  (ja	  ook	  okapi	  en	  
jako	  zijn	  keukeprinsessen)	  kom	  dus	  zeker	  van	  11-‐14u	  	  
naar	  de	  bkl	  en	  neem	  allemaal	  3	  euro	  mee	  zodat	  we	  een	  
3	  gangenmenu	  kunnen	  maken	  !!! 	  
	  
	  
	  
	  

	  
Steek	  16	  december	  tussen	  2	  en	  5u	  maar	  veeel	  
kussens	  onder	  je	  kleren	  want	  vandaag	  is	  het	  	  
dikzakkenvergadering!!!	  	  
	  Lentl	  neem	  jij	  het	  4-‐uurtje	  mee	  ?	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Zet	  allemaal	  maar	  je	  kerstmuts	  op	  en	  doe	  je	  mooiste	  
feestkleren	  aan	  want	  op	  23	  december	  is	  het	  
KERSTFEESTJE!!!!!	  Hou	  al	  maar	  een	  van	  de	  welpen	  in	  je	  
achterhoofd	  want	  zonder	  date	  mag	  je	  niet	  binnen	  !!!  
 
 
 
 



 
 
Zaterdag 30 december is het helaas geen 
vergadering L  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo dit was het voor deze maand, wij wensen jullie en jullie familie  alvast fijne 
feestdagen toe, tot in 2018!!! Hartje Kusje Roosje van de fantastic 4 
	  



 

 

2 December – De Sint @bkl  

Zie ginds komt de stoomboot want de Sint komt eraan 🚢🚢 !! En hij komt naar onze scouts😀😀!  
Hopelijk zijn jullie dit jaar allemaal een beetje braaf geweest want ik heb gehoord dat de 
zwarte pieten hun zak bijhebben…😉😉 De uren van de vergadering volgen nog en wij hopen 
jullie allemaal te zien !!!  

 

9 December – Mannenvergadering @bkl ( 14 uur tot 17 uur )   

Aaarhgg, laat maar eens zien hoe stoer jullie zijn kabouters !!! Want het is 
mannenvergadering !! Rol jullie mouwen al maar op en laat die forsbollen maar is zien 💪💪 !!! 
Maak jullie al maar klaar voor een van de leukste vergaderingen van het jaar !! Kom allemaal 
verkleed als een zo stoer mogelijke man 😉😉 !!!! Doe wel niet te goeie kleren aan want we 
gaan brute spelletjes spelen 😀😀 !!! Be there, or be square 🔲🔲 !!!!! 

4-uurtje Lorien  

 

16 December - Kerstmarkt in Lier !!!! ( 18 : 30 uur tot 20 uur )  

Heeuuujh, om de kerstsfeer al eens op te snuiven gaan we naar de kerstmarkt 🎄🎄 🎅🎅 !! We 
spreken om 18 : 30 af aan de Mol in Lier. En jullie ouders mogen jullie daar ook weer op 
komen pikken om 20 uur. Kleed jullie maar warm aan en neem een centje (richtprijs : 5 euro) 
mee voor een drankje daar ☕. Ho Ho Ho, see you then 😉😉🎅🎅 !!!!! 
 

4-uurtje : Hanne 

 

23 December - Kerstfeestje @bkl ( 18 uur tot 20 uur ) 

Party, Party yeah ! 🎉🎉!! We gaan een feestje bouwen en dit doen we niet alleen maar ook 
met patuljak en de welpen 😉😉 !!! Doe alvast jullie dansbenen maar aan want jullie zullen ze 
nodig hebben 💃💃!!! Jullie hoeven natuurlijk ook niet in uniform te komen voor een feestje dus 
kleed jullie maar chique aan 👗👗 !! See you on the dancefloor !!!!  
 

 

30 December - geen vergadering 🚫🚫 

Helaas pindakaas maar deze week is het geen vergadering… 😭😭 De leiding heeft examens 
📖📖✏️! Daarom kan de vergadering niet doorgaan… 😪😪 Hopelijk hebben jullie volgende week 
enorm veel zin in de scouts want dan vliegen we er terug in 🌳🌳🌲🌲 !!! 



6 Januari- Bos spel @bkl ( 14 uur tot 17 uur) 

Hier zijn we weer !! Omdat het vorige week 
geen vergadering was gaan we er deze week 
een echte knaller van een vergadering van 
maken 💥💥 !!!! Doe jullie bottinen maar al aan 
want jullie zullen ze nodig hebben !! Het wordt 
enorm leuk dus allemaal komen 🌳🌳🌲🌲 !! 

 4-uurtje : Lore en Lotte  

 

 

Sika Wiki Papegaai Kapucijnaap Agame 
  

 
  



Dag welpen nu jullie allemaal jullie belofte hebben gedaan zijn jullie stuk voor stuk 
volwaardige welpen. Daarom gaan we van deze maand een maand maken om nooit te 

vergeten. Het gaat een spetterende december maand worden!!!! 

 

2 december @bkl: Sintvergadering                   4-uurtje: Sinterklaas en Zwarte Piet  

Zorg maar allemaal dat jullie braaf zijn want de Sint komt naar de scouts. Hoe laat de 
goedheilig man ons komt bezoeken weten we nog niet. Dat laten we nog weten als hij het 
ons zegt.  

 

9 december 14u-17u @bkl: 1 tegen allen                                       4-uurtje: Stef 

Allen welgekomen op de super toffe 1 tegen allen vergadering. Warm alvast je 
winnaarsbenen op zodat je de onverslaanbare leiding toch kan verslaan. Dat moet jullie wel 
lukken. 

 

16 december: sportvergadering 

Vandaag gaan we sporten in een sporthal. Zie dat je sportieve kledij aanhebt en 
turnschoenen voor binnen. Zodat we goed kunnen sporten. Het uur en de plaats van de 
sporthal laten we nog weten via mail. 

 

23 december 18u-20u @bkl: kerstfeestje 

Het is bijna Kerstmis!! Daar hoort natuurlijk een 
spetterend feest bij daarom gaan we vandaag een 
kerstfeestje houden. De leiding verwacht jullie 
allemaal mooi opgekleed zodat we er een feestje 
van maken om nooit te vergeten.  

 

 

 



30 december 18u-20u @bkl: gezelschapspelletjesavond 

Vandaag gaan we gezelschapspelletjes spellen zonder spelletjes gaat dit niet lukken dus pak 
vandaag allemaal jullie tofste gezelschapspelletje mee zodat we er een super toffe avond 
van kunnen maken. 

 

6 januari 18u-20u @bkl: filmavond 

 
 

Zo dit was het alweer voor december, tot in januari! 

Groetjes  

Tavi      Tabaqui 

  
 

Mang     Kaa 

  

Vanavond gaan we ons rustig in 
de zetel zetten en een filmpje 
kijken hiervoor hebben we 
natuurlijk wel films nodig. Neem 
dus allemaal een paar toffe films 
mee zodat we de allerleukste film 
eruit kunnen kiezen! Neem ook 
een lekker drankje mee en iets 
om te knabbelen. 

 



JOOOOOOW WELPEN!!!!! 

 
 

 

2 december 
Sinterklaas in weer in het land!  
En hij heeft gevraagd of hij de stoere welpen van 
Waigunda eens mocht komen bezoeken!  

@BKL – uren volgen nog! 

 

 

 

 

                                                                       9 december  

Vandaag is het puttenschupvergadering!  
We zullen derest van de scouts is 
laten zien wat da putten schuppen is!  

       @BKL – 14u tot 17u – 4 uurtje Kasper 

 

 

16 december 

Jipieeeeeee vandaag is het filmvergadering!!!!!  

Neem allemaal een leuke film mee en iets lekker 
om tijdens de film te eten! 

@BKL – 18u tot 19u 

 



23 december 

Smeer jullie benen al maar in want het is kerstfeestje!!!  
Maar welpen nog een kleine verassing…  
De kabouters zullen ook van de partij zijn!!!! 

@BKL – 18u tot 20u 

 

 

30 december 

Het is geen vergadering want iedereen heeft 
 leuke kerstfeestjes, 

 maar we zien jullie graag binnenkort terug!!!! 

 

 

    

 

 

           6 januari 

Vandaag is het gezelschapsspelletjes avond!  
    Neem dus allemaal een leuk gezelschapsspel mee! 

@BKL – 18u tot 20u 

 

 
 
 
Ne stevige linker van jullie 

leiding! 

Hathi  Shere Khan 

Bagheera Louis  







Heyy leukste kiddoowss van Navajoo!! 😉😉 Ik hoop dat jullie weer zin hebben in de komende 
maand want wij alvast wel! 

 

2 december 

We beginnen de maand meteen met een visite van een heilige man: 
DE SINT!!!!! 
 
Als jullie denken dat jullie braaf zijn geweest moeten jullie zeker 
komen vandaag want dan zullen jullie zeker en vast beloond worden 
met iets lekkers! mmmmm 

Wij zijn alvast benieuwd wat jullie allemaal hebben uitgespookt!  

(uren volgen nog!) 

 

9 december   2-5 @ BKL      

 

Vandaag gaan we ons zelf eens goed verwennen! Kom samen met ons 
genieten van de rust en maak jezelf en anderen mooi vandaag want we 
maken er een echte girlsday van!! Hihi  

Louise B., kan jij voor het 4-uurtje zorgen? xoxo 

 

 

16 december   11- 14u  @ BKL      

Ik heb zin in spaghetti… Of toch liever een hamburger met 
frietjes?  Verras ons met jullie kookkunsten en geniet van een 
vergadering vol met lekkers!  

Wat meebrengen: een kookschort, een keukenhanddoek, 
muts ( zoals elke echte kok) , 3 euro en je beste 
kooktechnieken!  

 

23 december    6-8u @ BKL      

Zin een slow met een jong-verkenner of gewoon leuk 
swingen met ons en de andere meisjes 😊😊 

Wat doe je aan: Feestkledij! (zo mooi mogelijk 
natuurlijk zodat we de jong-verkenners van hun sokken 
blazen!) 

Wat meenemen: 3 euro , je dansbenen, sfeer en 
gezelligheid 

 



30 december        

Geen vergadering vandaag ☹ ☹ ☹   

 

 

6 januari   18u-20u @ BKL      

 

Gelukkig nieuwjaar! Happy birthday! Vrolijk Pasen! 

GOH wij weten het niet meer! Of was het gelukkig 

nieuwjaar?? Pff oke wij weten het niet meer…. Wat ik 

wel weet is dat er vandaag zeker een feestje gebouwd 

zal worden waaaant ons STOKKIE is vandaag jarig! 

Kom mee vieren met ons !  

 

 

 

Wij hopen jullie allemaal zoveel mogelijk te zien deze maand!! 

Kusjes jullie allerleukste leiding xxxxxxxxxx 

Azzie  ☼   Sternie  ☼    Herdie  ☼  Stokkie 



 

 

Jullie jongverkenners zijn natuurlijk opmerkzaam ontdekker en hierbij ontdekken jullie wat 
er te beleven valt in december! 

 

 

 

2 december uren volgen nog @bkl 

Nu gaan we is kijken wie van jullie braaf is geweest het voorbije 
jaar want onze goede vriend de sint met zijn helpers komen weer 
langs. Worden het lekkernijen of de zak voor jullie 

 

 

 

 

 

9 december 19-21u @bkl 

Het is tijd om aan jullie vaardigheden te werken mochten 
de examens geen succes blijken te zijn. Doe maar iets 
onopvallend aan want het is inbrekersvergadering. 
Hendrik neem jij een 4-uurtje mee? 

 

 

 

 

 

 

16 december 19-21u @bkl 

Na al die stresserende examens en toetsen 
kunnen jullie komen ontspannen bij een 
filmpje. Pak goede films mee mocht je die 
hebben. Seppe neem jij een vieruurtje mee?  

 



 

23 december 19-21u nog @bkl 

Oefen je beste dancemoeves al want jullie gaan de 
feestendagen in met een knaller van formaat. Regel al 
een knappe jong-gids als date om iedereen jaloers te 
maken op het befaamd/beruchte kersfeestje. 

 

 

 

 

 

30 december 

Na de knaller van vorige week is het 
misschien geen slecht idee om jullie is even 
rust te geven. Daarom is er spijtig genoeg 
geen vergadering deze week.  

 

 

 

Tot volgende maand, 

Ne stevige linker van 

 

DAS  KAKETOE  BARRY  AGAME  LUIPAARD 



Keeping up with the Decemberers 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 Omg, Hi Gidsen. I am so famous  
and rich. I have almost everything. But 
you guys, you don’t. That’s why 
Sinterklaas is coming to the VKL 
@2dec @I don’t know how late 
.o’clock. LY guys x  
	

The thing I like the most of being a 
model, I can go to all the movie nights 
@VKL. Join me @16dec @19-21. Hope to 
see you there my lovers!!  
Ps: Julie your turn for food x  

Red lips and rosy cheeks, that’s what our family 
friend @TaylorSwift is singing about in her wildest 
dreams and honestly, I don’t get it!! I always dream 
about my toyboy Raccoon. But shht, heard dolphins 
have very good ears. See you @vkl @9dec @19-21 
my secret love 
#ICanScoreWhenThereIsAGoalKeeper #BigHands 
Ps: Marion, I am so hungry xx 



	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

A lot of kisses and hugs and a few more kisses,  
 
The Decembereres  

	
	
Kyliebrie , Rackhloe, Kluurtney, Fanye and Steendall  
	

			

I was in Belgium once and what I kept in 
mind, they like to PARTY over there. Now 
the Gidsen invited me for their 
Christmasparty @VKL @23dec @19-21. 
I am so excited. Hope the beautiful boy 
from the Verkenners is going to ask me 
as his date!! Omg!! Can’t wait #excited 
#frozen #holidays 🎄🎄#love #kiss😘😘 
 

Saw ma girl @NickiMinaj last night and 
she asked me out @VKL @6jan @19-
21. We are going to sing about kings 
and new hats. I hope daddy can’t find 
out #secrets #fun  
Ps: hope Zoë brings something to eat 
	



Aangezien jullie examens hebben en die meestal moeilijker zijn 
dan chinees en wij jullie niet in de war willen brengen schrijven 
we deze pagina van het siegje in het chinees. 

美好的一天發臭的騾子 

12月2日，我們將享受在蒸汽爐的蔬菜。 

是的 

桑拿等 

從七點到九點BKL 

四個小時: 

第九 

測驗 

VKL 

4小時: 



 

16e 

TRAVESTIETENVERGADERING 19-21u@VKL 

Kom verkleed als travestiet en neem 10€ mee. 

4uurtje is vandaag niet nodig, een fiets daarentegen is 
broodnodig 

VIJDAG 22 december: kerstfeestje: JEUJ, kom zo chique moge-
lijk 19-21 valkenlaan 

En neem 3€ mee voor de frisdrank en hapjes 

 

30ste: vandaag gaan jullie de mamma en de pappa helpen om 
oud op nief voor te bereiden, spesiaal daarvoor geen scouts 
vandaag 
STERKTE! 

黃腹角 海狸 卡卡拉 蒼鷺 



Elaba Maxi’s!! 
Dit is ons siegje, comment met geweldig op facebook als je het gelezen hebt x 

2 december komt de Sint, joepie. Hij heeft hopelijk snoepjes bij enzo. Nogmaals joepie. De uren zijn 
nog niet bekend omdat de Sint nog niet gebeld heeft wanneer hij komt. We zullen die wel op 
facebook zetten als hij 
ons gebeld heeft. Als je 
dit jaar niet braaf 
geweest bent, heb je 
nog een paar weken 
om dat wel te zijn. De 
Sint komt normaal 
gezien naar de VKL. Ga 
daar maar van uit. 

 

 

 

 

 

 

 

9 december. 19u-21u. 

Vandaag gaan we gezellig een filmke zien, pak 
dus allemaal jullie beste dvd’s mee. Dan 
hebben we wat keuze. Neem zelf maar iets 
om te eten mee, drinken mag je ook 
meenemen. Dit kan je ook in ons lokaal 
krijgen met jullie kaart 😊😊. Mijn voorkeur 
staat hier links. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 december, 19u-21u 

Iedereen doet da dus wij moeten het ook doen. We doen vandaag escape room. Wat het wordt, 
zullen jullie wel zien. Het is in elk geval de bedoeling om te ontsnappen uit een kamer (mss meerdere 
kamers). Als ge wilt, mag je verkleed komen als escaper of dief ofzo maar dat moet niet. Ook aan de 
VKL. Jules, kan jij een versnapering meenemen? 

 

23 december, 18u-21u aan de BKL 

De leiding gaat voor jullie een kerstdiner regelen. Het gaat mega lekker en mega leuk worden. Zie dat 
je een beetje proper zijt, dus kersdiner kleren, hemdje ofzo voor de jongens en kleedje voor de 
meisjes zeker?! Neem ook centjes mee, 8 euro graag. 

 

30 december 

Jammer genoeg geen vergadering vandaag. De leiding moet studeren (Picus niet) en iedereen heeft 
wel een familiefeest ofzo. We zien jullie graag terug volgende week of volgend jaar haha.  

Vergeet niet dat het 1 januari nieuwjaar is. 

 

6 januari, 19u-21u 

Vandaag gaan we Quizzen. Het gaat niet zomaar een quiz zijn. Het gaat iets origineels zijn, en tis niet 
pisquiz. Wat het wel zou kunnen zijn zie je dan wel. Wannes, neem jij een 4-uurtje mee voor ons? 
 

Goed dat was het voor deze maand, het gaat superleuk worden.  



HELLOOOOW LEUKSTE JINNEERSSSS 
Na onze geweldige eetavond zijn we aangekomen bij de leukste maand van het jaar en da is 
dus duidelijk een feestmaand (ps: december), pakjes hier en daar EUY en veeul pintjes  

Als volgt de planning: 

Ohja dit was een suprise vergadering dus ik ga                      
niks verklappen, NANANANANAAAA  
Kom en ge zult dan wel zien wat het is 

4utje PJJJJJJJJJ 

Als jullie allemaal braaf zijn geweest zijn jullie welkom  
om de die goede oude meneer te verwelkomen in ons nederig 
stulpje (ps: het jinlokaal) !!  

 

 

Haal die kookkunsten maar boven, want it’s MASTERCHEF-
vergadering !Dit gaat door van 18u-21u op de BKL dus zie da ge nog 
niks hebt gegeten!!  
Neem 4 euries mee voor alle da eten en dreink plzz!!  

Hopelijk heeft Marie dan ook zoveel honger 

 

Vandaag zijn we echte gangsters: 

 

Snappen jullie het , zo niet kom dan zeker om 19u naar de VKL 

 

SPANNEUND 
zo is mijn heufd 
na 
beerpongtornooi 

Kdenk dak 
het snap 

hehe 



Vandaag vormen we een echte familie en gaan we samen kerst  
vieren YAYAYAYAYAYAYAY  
Er worden ook namen getrokken voor wie je een  cadeau’tje moet   
kopen, dit zal nog gemeld worden !!!  
Rest van info volgt later  

 

 

Geen vergadering :((((((((((( 

Uren volgen nog , 
Neem alvast je bikini en handdoek mee ;)))))) 

 

 

Aanvaard jij 
mijn 

cadeau’tje 
XOXO 






