
   DEUGNIETEN  

WEEKENDBERICHT 

Heb je zin om eens de held uit te hangen? Dingen te doen die thuis niet 

mogen? Aan alle dappere deugnieten: kom dan zeker mee op het mega coole 

SUPERHELDENWEEKEND!!! Jullie worden zaterdag 30 november om 9h 

verwacht aan de lokalen van Wilsele (Albert-Woutersstraat 28) en zondag 

1 december zullen de deugnietensuperhelden om 12h klaarstaan in Wilsele 

om moe, maar tevreden terug naar huis te keren!  

WAT NEEM IK MEE OP WEEKEND: 

✓ Matras of matje, slaapzak en kussen (GEEN VELDBED) 

✓ Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam…)  

✓ Handdoek  

✓ Keukenhanddoek 

✓ Pyjama  

✓ Ondergoed en sokken  

✓ Scouts WVB T-shirt en sjaaltje (aandoen bij vertrek) 

✓ Warme kleren en warme schoenen 

✓ Regenjas  

✓ Kids ID 

✓ Verkleedkleren (in superhelden thema) 

✓ Je goed humeur ☺  

Dappere heldengroeten van de deugnietenleiding!!! 

Aan de ouders: gelieve het medisch fiche in te vullen!     

Tip: het is handig om de naam van uw deugniet in de kledingstukken te zetten, zodat ze 

hun spullen niet kwijtraken. Ook vragen we jullie om de deugnieten GEEN snoep of andere 

lekkernijen mee te geven. Ze krijgen genoeg eten van ons! 

 

Inschrijvingsstrookje 

Ik, ……………………………………………………………………………, ouder van 

………………………………………………………………………….., geef mijn deugniet de toestemming om 

mee te gaan op weekend van zaterdag 30 november tot en met zondag 1 december en 

stort hiervoor 20 EURO op het rekeningnummer BE21 7360 6237 4603 met de 

vermelding: ‘deugnietenweekend + naam deugniet’.  

 

 

 



Zondag 8 december: SINTERKLAASVERGADERING  

Hij komt, hij komt, die lieve goede sint … Heyhoi, je ziet het goed! DE SINT KOMT NAAR 

ONZE LOKALEN!!! Voor alle brave kindjes brengt hij samen met de schoorsteenpieten 

wat lekkers mee.  

Alle deugnietjes (omdat jullie natuurlijk allemaal super braaf zijn geweest) zijn welkom 

aan de lokalen van Beisem van 14h tot 17h. Samen zullen we ons lokaal mooi versieren 

speciaal voor de Sint én we gaan kei toffe spelletjes spelen met onder andere ook een 

SINTERKLAASQUIZZZZZZ!!!  

Tot zondag xxx 

 
 

Zondag 15 december: OUDERENVERGADERING 

Oma’s en Opa’s we kennen ze allemaal! Willen jullie ook graag 60 jaar vooruit spoelen in 

de tijd? Kom dan zeker naar de ouderenvergadering in de lokalen van Beisem van 14h tot 

17h.  

Ja hoor, vandaag mag (moet) je je oud en verrimpeld gedragen bij de mega toffe 

spelletjes die we gaan spelen in het thema van “oudjes”.  

De leiding kijkt er naar uit om jullie allemaal te zien! Tot zondag JOEPIEEEE 

 

 

Zondag 22 december: GEEN VERGADERING 

Liefste deugnietjes, helaas is er geen vergadering deze week… Natuurlijk spelen wij veel 

liever met jullie, maar wij moeten studeren voor de examens ☹ BWEEEUHHHKK 

STOMMMM.  

We’ll miss you!  

 

 



Zondag 29 december: GEEN VERGADERING 

Liefste deugnietjes, helaas is er ook deze week geen vergadering … Natuurlijk spelen wij 

veel liever met jullie, maar wij moeten studeren voor de examens ☹ BWEEEUHHHKK 

STOMMMM.  

MAAR … 

VOLGENDE WEEK ZIJN WE ER WEER!!! C u soon xx 

 

 
 

Zaterdag 4 januari: KERSTBOOMVERBRANDING  

Vandaag is het onze jaarlijkse kerstboomverbranding.  

Alle deugnietjes kunnen deelnemen aan de fakkeltocht. Deze start aan de lokalen om 

18h30. Vergeet zeker niet om je laarsjes aan te doen, want het kan modderig zijn in de 

bossen van Beisem! Als je thuis al een fakkel hebt liggen mag je deze zeker ook meenemen.  

Na de verkoelende wandeling kunnen jullie een heerlijke warme chocomelk gaan drinken 

om je terug te verwarmen bij het vuur van Beisem! Tot dan 😊  

 

 
 

 

Dikke kussen van de allerleukste leiding van heel ’t land 

Akela, Tysko, Joepa, Tupa, Floki en Sabi 



                                                                       

   

 Vandaag zullen we eindelijk weten wie het sterkste geslacht is op aarde. 

Zijn het de mooie strijdlustige meiden? Of zijn het de oogverblindende 

krachtige jongens? Dat zullen we weten te zeggen exact om 17 uur aan 

de strijdkring gelegen in Beisem. Zoals jullie wel door zullen hebben, 

meisjes en jongens, houden we vandaag de grootste strijd ooit tussen de 

jongens en de meisjes. Strek je benen al maar goed uit, schudt je polsen 

los en draai een paar rondjes met je hoofd want om eerlijk te zijn denken 

wij niet dat je ooit hiervoor helemaal klaar kunt zijn! :o We verwachten 

jullie allemaal van 14 uur tot en met 17 uur in onze strijdkring die zich in 

Beisem bevindt. Tot dan trotse strijders! 

 

Hij komt, hij komt, 
de lieve, goede Sint. 
Mijn beste vriend, jouw beste vriend, 
de vriend van ieder kind! 

Mijn hartje klopt, 
mijn hartje klopt zo blij. 
Wat brengt hij mij, wat brengt hij jou, 
wat brengt hij jou en mij? 
Wie zoet was, koek! 
Wie stout was, krijgt de roe! 

Hij komt, hij komt, 
de lieve, goede Sint. 
Mijn beste vriend, jouw beste vriend, 
de vriend van ieder kind!  

Jaja kapoenen zoals jullie al kunnen zien, verwachten we vandaag belangrijk bezoek. De oude wijze 

man genaamd Sinterklaas komt vandaag langs. Ik hoop dus dat jullie het bij kapoenen streken hebben 

gehouden en dat er dus niemand in de zak moet en dat er veel snoepzakjes in het rond mogen vliegen. 

Begin dit liedje maar alvast te oefenen. We verwachten jullie van 14 uur tot en met 17 uur aan onze 

lokalen in Beisem. Zorg dat je niet te laat bent want anders mis je de intreden van Sinterklaas. Tot 

dan!!  



Aziza: Hebben jullie het al gehoord?  

Azora, Lupo, Zips, Wacko: Wat?  

Aziza : Blijkbaar komt er nog een cadeautje van Sinterklaas aan 

vandaag! 

Azora, Lupo, Zips, Wacko: Echt?  

Aziza: Jaa echt het is de nieuwe leiding! Ze zou Tchilla heten. 

Azora, Lupo, Zips, Wacko: Wooow coooool. 

Aziza: Jaa he, ze komt blijkbaar helemaal van de andere kant 

van de wereld af. 

Lupo: Daar moeten we dan toch een feestje voor geven?  

Aziza, Zips, Wacko, Azora: Jaa goed idee! 

Zips: Maar een feestje zonder thema, kan dat zelfs?  

Aziza, Azora, Lupo, Wacko: NEEEEEE!!  

Wacko: Misschien een kerstfeestje?  

Aziza, Azora,  Zips, Lupo: Oooeee jaaaaa!  

Aziza: Oké dus we organiseren een welkom Tchilla kerstfeestje. 

Aziza, Azora, Lupo, Zips, Tchilla en Wacko: Jaa, 

Jippiiieee!!!!!!!!!!!!!! 

Beste kapoenen, zoals jullie kunnen horen komt er een nieuwe leiding voor de 1ste keer naar de 

vergaderingen omdat zij terug is van haar stage in het buitenland. Spannend he! Dit is een reden voor 

een dik feest. We organiseren dus een welkom Tchilla kerstfeestje. Jippiieee. Kom dus 

allemaal in jullie kerst-/feestoutfit zodat we haar met een knaller kunnen verwelkomen! We 

verwachten jullie zondag van 14 uur tot en met 17 uur in de lokalen van Beisem.  

 

Sorry onze allerliefste, -leukste, grappigste… kapoenen maar er is vandaag helaas geen vergadering. 

Aziza is vandaag op uitstap naar de maan. Lupo zit met krampen op de plee. Azora is tijdens het 

spelletje verstoppertje in de vriezer gekropen…. en is nu bevroren. Wacko heeft zich overslapen nadat 

hij gisteren wat te wacko is gegaan. Zips heeft haarzelf naar zee gezapt. En Tchilla die is goed aan het 

studeren voor de examens. Heel toevallig dat dit allemaal tegelijk is gebeurd. Maaaaaar hierdoor kan 

de vergadering dus niet door gaan. Toch krijgen jullie een dikke smakkerd en knuffel van ons allemaal. 

xxx 



Helaas weer geen vergadering. Maar niet 

getreurd, wij topleiding hebben een toffe 

kleurplaat voorzien zodat jullie toch iets te doen 

hebben op jullie saaie zondag namiddag. 

(kleurplaat is te vinden vanonder aan onze activo). 

Volgend weekend zien we jullie terug op onze 

spetterende kerstboomverbranding. We zien 

jullie daar en veel plezier met het inkleuren. PS: 

Jullie mogen de ingekleurde versie altijd 

meenemen zodat we ons lokaal nog mooier 

kunnen maken.  

Ooo Jaaa!! Heel veel succes met het voorlezen van 

de nieuwjaarsbrieven. Jullie gaan dat zeer goed 

doen!   TOITOITOI 

Jaja beste Kapoenen het is eindelijk weer tijd voor onze befaamde 

kerstboomverbranding. Jippiejajeej. Dat wil zeggen dat heel het 

gezin welkom is om iets te komen eten en drinken. De papa’s 

kunnen nageltje klop spelen en de mama’s kunnen gezellig met 

een glaasje wat babbelen aan het kampvuur (of omgekeerd 

natuurlijk). Om 18u30 zal onze fameuze welgekende fakkeltocht 

plaatsvinden vanuit de lokalen in Beisem. Vergeet zeker geen 

laarzen aan te doen en als jullie thuis al een fakkel hebben liggen, 

mogen jullie deze zeker meenemen. Jullie ouders mogen uiteraard 

ook mee op tocht gaan. Hopelijk zien we jullie daar! Groetjes van  

jullie leiding!  

 

 

 

Dikke knuffel en kus van jullie leiding …. 

X Aziza x x Azora x x  Zips x x Lupo x      

x wacko x x Tchilla x 



 

 

 

 



 

 
Zondag 1 december 
IK ben megaaa Mindy, megaaa Mindy, ‘k ben een echte 
superheld die elke boef op aarde velt!!’ Vandaag is het 
superhelden vergadering… Kom allemaal verkleed als 
Superheld naar de lokalen van Beisem van 14-17u, want 
het belooft een geweldige dag te worden! Samen 
zoeken we uit wie van ons de beste skills van een superheld heeft, spannenddd!!  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Zondag 7 december 
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint, mijn beste vriend, jouw beste vriend, de 
vriend van ieder kind… En ja, deze goedbekende vriend komt vandaag langs bij ons. 
Ik hoop dat jullie allemaal zeer braaf zijn geweest dit jaar? Hebben jullie altijd 
mooi meegeholpen met het opruimen van de lokalen? Zijn jullie vriendelijk 
geweest tegen jullie mama en papa? Kom vandaag maar allemaal naar de 
Beisemburcht van 14u tot 17u. We zullen nog even de tijd hebben om het lokaal 
te versieren, voordat Sinterklaas langskomt met zijn roetpieten. 
 

 

 
 
 
 



Zondag 15 december 
 Kerstman: HO HO HO, ik ben wat vroeger dit jaar! 

 Sinterklaas: Zeg, wie denk je wel dat je bent, het is nog maar net 

Sinterklaas geweest! De aandacht is nog altijd op mij gericht, laat mij eens 

genieten… 

 Kerstman: Ach Sinterklaas, het wordt wel eens tijd om terug naar Spanje 

te keren. Ik denk dat Slechtweervandaag het slechte weer echt wel 

stilletjes aan beu wordt.  

 Sinterklaas: Wat ben jij nu allemaal aan het zeveren, wij vinden het hier 

altijd enorm leuk in België, zeker door al die brave kabouters! 

 Kerstman: Ik denk dat de kabouters graag hebben dat het kerstmis is! Dan 

krijgen ze allemaal weer eens cadeautjes en hebben ze twee weken lang 

vakantie... Wie wilt nog iets meer? 

 Sinterklaas: Als het zo zit, kom me dan maar zondag uitdagen aan 

Beisemburcht van 14u tot 17u! We zullen rap zien wie de winnaar van ons 

zal zijn en wie van de kabouters mag blijven! 

 
Zondag 22 december 
Helaas pindakaas  Vandaag is het geen vergadering want de leiding moet 
beginnen studeren voor hun examens. Minder leuk nieuws voor ons, maar jullie 
hebben wel de tijd om de laatste koopjes te doen voor de feestdagen! Nog 3 keer 
slapen en dan kunnen jullie genieten van een lekkere kerstkalkoen en de 
cadeautjes die al een paar dagen onder de kerstboom liggen!  
 

 
 

 



Zondag 29 december 
Vandaag is het spijtig genoeg weer geen vergadering. Jullie mogen nog wat verder 
blijven genieten van de kerstvakantie! Blijf lekker binnen met een warme 
chocomelk en zet jullie gezellig samen in de zetel voor een leuke kerstfilm! Jullie 
hebben nog 2 dagen om alle taken te vervullen die je voor 2020 wou gedaan 
hebben.  
 

 

 
 
Zaterdag 4 januari

 

4 januari 2020, 

Liefste kabouters, 

 

2019 is stilletjes aan op zijn einde gebracht. 

En de leiding heeft weer voor volgende keer een leuke vergadering klaarstaan, 

die op jullie wacht. 

 

We hebben weer eens 365 dagen de tijd om samen op de scouts te spelen, 

En alle vergaderingen te maken die jullie bevelen. 

 

We vonden dit jaar al zo ongelooflijk fijn, 

En we zijn nog blijer om nog een half jaar jullie leiding te kunnen zijn. 

 

Het kawellenkamp komt steeds dichterbij. 

Laten we nog even spelletjes spelen, zij aan zij. 

 

We trekken er in 2020 maar liefst 2x op uit, 

En ai ai ai, wat wordt dat weer eens ongelijk luid ☺ 

 

Lieve zoentjes van jullie tofste kabouterleiding xxx 

 
Alvast een heel gelukkig nieuwjaar! De feestdagen zitten er bijna op en school 
begint vlug weer.   Daarom hebben we nog een fijne zaterdagavond in petto waar 



jij met je familie naar toe kan komen! Het is vanavond de enige echte 
kerstboomverbranding. Zet je schrap voor 2020 en neem jullie kerstboom mee om 
het vuur de hele avond aan te houden! Ook plannen we vanavond een heuse 
fakkeltocht. We verzamelen allemaal om 18u30 aan Beisemburcht. (Zij die een 
fakkel thuis hebben, mogen deze altijd meenemen + vergeet jullie laarzen ook niet 
aan te trekken!)  
 

 
 
 
 
Prettige feestdagen gewenst!! We kijken er alvast naar uit om volgend jaar weer 
ons beste beentje voor te zetten om dit scoutsjaar mooi te kunnen afsluiten. Nog 
maar een paar maanden slapen en we zijn een hele week samen op ons geweldig 
kawellenkamp!! 

 

Warme en feestelijke 
groetjes van jullie 
kapoentjes, 
 
Alani, Lichu, Filou, Mara, 
Souleyman, Kuvo en Roeni  

 
 

 

 

 
 

 



WELPEN 
Zondag 1 December 

Bah, het is weer bijna winter, het is koud en miezerig, het is vroeg donker en o zo winderig. 
Gelukkig is er nog altijd de scouts om ons warm te houden! Vandaag gaan we onszelf zo 
warm maken dat we het liefst van al in de regen zouden gaan staan om af te koelen!! En de 
beste manier om dit te doen is natuurlijk sport!!! Daarom spelen we vandaag de allereerste 
paralympische spelen: Beisem 2019!!! Kom van 14u-17u naar onze lokalen  om de bewijzen 
dat jij de allerbeste atleet van de welpen bent!!! 

 

 

Zondag 8 december  
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht  
Want we zitten allemaal even recht 
Misschien heeft U nog even tijd 
Voordat U weer naar Spanje rijdt 
 
Kom dan ook even bij ons aan 
En laat je paardje maar buiten staan. 
 
En we zingen en we springen en we zijn zo blij 
Want er zijn geen stoute WELPEN bij 
 

Vandaag komt een belangrijk man naar ons welpenlokaal, genaamd SINTERKLAAS! 
De sint verwacht alle welpen zondag aan de lokalen van Beisem van 14h tot 17h. Hopelijk 
zijn jullie allemaal even braaf geweest als jullie leiding en wordt er niemand meegenomen 
in de zak. Begin al maar met het leren van alle liedjes zodat we deze vol kunnen zingen en 
de Sint hartelijk kunnen verwelkomen in ons lokaal. Wees zeker optijd! Tot zondag!  
 

 

Zondag 15 december 
De Sint is nog maar net terug vertrokken naar Spanje of kerstmis 
staat al bijna aan de deur. Jammer genoeg kunnen we samen geen 
kerst vieren dussss jullie leiding heeft voor een ideale oplossing 
gezorgd. Deze zondag zijn jullie met vele welkom op ons 

VERVROEGD-KERSTFEESTJE. Doe jullie mooiste 

kerstverkleding aan en wees welkom aan de lokalen van Beisem 
van 14h tot 17h. Hopelijk tot dan!!!  
 

 

Zondag 22 december 
Jammer maar helaaas... Jullie allerleukste leiding moet leren voor de examens. Dus deze 

week is het GEEN VERGADERING, jullie zullen dus op een andere manier met de  

verveling van de kerstvakantie moeten omgaan       . Gelukkig is het bijna kerstmis en 
kunnen jullie je buikje rond eten met heel veel lekkers!!  



 

Zondag 29 december 
Jullie zullen jullie leiding nog een weekje extra 

moeten missen, ook deze week is het GEEN 
VERGADERING. Gelukkig zien we jullie 

volgende week terug op de kerstboomverbranding! 
De aller leukste, liefste, grappigste, tofste, zotste, 
amusantste, lolligste leiding wenst je nu al een 
GELUKKIG NIEUWJAAR!!  
 

 

Zaterdag 4 januari  
Om het jaar goed in te zetten zijn jullie, samen met 

het hele gezin, welkom op onze jaarlijkse 

KERSTBOOMVERBRANDING. Jullie 

kunnen deelnemen aan de fakkeltocht die om 

18h30 start (ouders mogen ook zeker 

meewandelen). Vergeet zeker geen laarsjes of 

stevige bottines. Als je zelf een fakkel thuis hebt, 

mag je deze zeker meenemen! Na de tocht is het 

mogelijk om jullie op te warmen met warme 

drankjes. Hopelijk tot dan!  

 

 

- KUSJES EN LEKJES VAN JULLIE LEIDING - 

X Flora X Pluto X Ouzo X Pipa X Mila X Rico X Mundi X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JONGGIDSEN 
 

Zaterdag 7 december 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons Sint – Nicolaas helemaal 
naar ons lokaal … JA HOOR onze lieve oude vriend komt zaterdag speciaal nog een bezoekje 
brengen! Afspraak aan onze lokalen om 19u30 en om 21u30 gaan jullie (hopelijk) met wat 
lekkers terug naar huis.  
Vergeet zeker je brief niet mee te nemen en 50 cent als je iets wil drinken Xoxo 
 

 
Zaterdag 14 december 
Allez, allez rouler!! Jaja met dit bekende zinnetje weten we allemaal hoelaat 
het is. Vandaag is het de enige, echte , trek jullie mooiste 

galakleed al maar aan want we gaan een potje roulette spelen! Allen welkom 
aan ons exclusief casino, aan de lokalen in Winksele, van 19u30 tot 21u30. 
Vergeet geen 50 cent voor een glaasje kinderbubbels ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 21 december en zaterdag 28 december 
Kei spijtig, maar het is geen scouts deze 2 weken. De leiding is volop aan het studeren om 
goede puntjes te kunnen halen zodat wij ook met een goed rapport naar huis kunnen ;-) 
Maar no stress, binnenkort zijn we terug van weggeweest met supertoffe vergaderingen.  
See you soon en geniet van de feestdagen!! xxx 
 
 

Zaterdag 4 januari 
Nu dat jullie allemaal jullie mooiste nieuwjaarswensen hebben voorgedragen, kunnen we 
samen het nieuwe jaar mooi inzetten met onze jaarlijkse KERSTBOOMVERBRANDING, 
woehoew! Allemaal welkom aan de lokalen vanaf 18u30 in Beisem voor een lekkere warme 
chocomelk en een gezellig vuur. 

 
 
 
                                                           
 
 



 
 
 
Heel veel smakkerds van jullie liefste leiding, 
Emma, Folke, Eva, Michiel, Kaat, Thomas & Amber  
 XOXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JONGVERKENNERS 

 

Zaterdag 7 december 

♫♫♫Sinterklaas is jarig, zet em op de pot 

oh wat zal ie stinken, doe de deur op slot. 

Doe hem maar weer open, en wat zie je daar? 

De zak van sinterklaas , sinterklaas , 

sinterklaas.. ♫♫♫ 

Ik hoop dat jullie braaf zijn geweest dit jaar want de enige echte 

Sinterklaas komt ons vanavond een bezoekje brengen!!!!!!!!!             

Jullie worden aan onze lokalen verwacht van 19u30 tot 21u30. 

 

Zaterdag 14 december 

RIEN NE VA PLUS! Trek jullie mooiste pak aan want vanavond wordt 

ons lokaal omgetoverd tot een Casino. Om 19u30 openen wij de 

deuren van het JV-CasinoPalace. Om 21u30 moeten wij jullie spijtig 

genoeg naar huis sturen… :’’’( 

Ps. Vergeet zeker geen 50cent voor een drankje! 

 

Zaterdag 21 december en zaterdag 29 december 

Helaas zijn het 2 weken geen vergadering want de 

leiding moet studeren voor de examens… 

Iedereen een prettige kerst en een zalig nieuwjaar 

gewenst xxx <3 

 

Zaterdag 4 januari 

Vanavond is het onze jaarlijkse kerstboomverbranding. Kom zeker 

naar de lokalen in Beisem voor een warme chocomelk en een 

gezellig vuurtje! See you there! 

 

3 Dikke zoenen van jullie liefste leiding! 

Mika, Wannes, Paulien, Eva, Merel, Anton en Jill  



Givers 

Zaterdag 30 november: Filmpke  

Filmpke, chipske en ne koude coca. Dat is de perfecte module voor een geslaagde filmavond. Er komt 

een poll op de Facebook pagina om te zien welke film we gaan kijken. Hou dit dus zeker in de gaten! De 

film start om 19u30 en eindigt om 21u30. 

 

Zaterdag 7 december : Sinterklaas 

“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas ik zie hem al staan …”  

Jullie kunnen het waarschijnlijk al raden, vandaag komt de Sint langs in onze lokalen!! Kom allemaal 

naar onze lokalen in Veltem-Beisem van 19u30 tot 21u30 want Sinterklaas heeft weer veel lekkers voor 

jullie in petto! 

 

Zaterdag 14 december: Bowlen 

Vanavond gaan we bowlen, bereid jullie allen maar voor. Doe jullie sportiefste outfit aan en warm jullie 

maar op, de competitie ligt hoog. we spreken af aan Leuven station om 19:30 en we gaan terug naar 

huis om 21:30. 

 

Zaterdag 21 december : geen vergadering 

Helaas, vandaag is het geen vergadering, maar we wensen jullie wel een heel fijne Kerst!!! 

 

Zaterdag 28 december : geen vergadering 

Ook vandaag is het geen vergadering, maar deze keer wensen we jullie een heel gelukkig 2020!!! 

 

Zaterdag 4 januari : Kerstboomverbranding 

Die kerstboom in het huis heeft een nieuwe bestemming nodig. Zijn laatste dagen zijn geteld en om 

hem nog een laatste levensdoel te geven mag hij speciaal naar onze jaarlijkse kerstboomverbranding 

komen. Nu kan jij je koude handen verwarmen en het laatste levensdoel van de afgetakelde boom 

vervullen. Het is daarom van groot belang dat jullie allen aanwezig zijn op onze kerstboomverbranding! 

En wat zeker mag, is smullen van de heerlijke hotdogs. ☺ Vergeet jullie ouders zeker niet uit te 

nodigen voor een glas te komen drinken op het nieuwe jaar. 

 

 

 


