
 

 

 

Beste ouders en sympathisanten 

 

Op zaterdag 6 en zondag 7 november 2021 gaat ons jaarlijkse mosselfeest weer door in de Warotzaal in 

Winksele. Eten kan je op zaterdagavond, zondagmiddag en zondagavond. Voor ieder wat wils: mosselen, 

balletjes in tomatensaus, scoutsbootje, .. 

De jin zal hier aanwezig zijn met hun tombola ten voordele van het buitenlands kamp. De jongjinners verzorgen 

het dessertenbuffet. Ook zullen t-shirts en sjaaltjes verkocht worden, zowel nieuw als tweedehands! 

 

Hopelijk tot dan, 

Scoutsige groet 

De (groeps)leidingsploeg 

 

 

 



 

 

Zondag 31 oktober  

BOEE! Het is eindelijk weer DE GRIEZELIGSTE DAG VAN HET JAAR! Pompoenen, spoken, 
vampieren, ze zijn er allemaal, want het is HALLOWEEN... Kom vandaag van 14 tot 17 
uur maar verkleed naar onze Beisemburcht voor het spannendste spel van het jaar! 
(Als je durft natuurlijk ...... )  

 

Zondag 7 november 

Dit weekend is het jammer genoeg geen vergadering want het zijn mosselfeesten in 

de Warotzaal! Wij zijn daar met de leiding sowieso aanwezig, dus als je ons hard mist, 

weet je ons te vinden. 

P.S. Ons kunstwerk is hier ook te bewonderen …  

 

Zondag 14 november 

Oeps, wij hebben een heel grote fout gemaakt in de leidingsdocumenten. Zoals jullie 

weten hebben we twee Baco’s onder de deugnieten. Een van deze boys heet helemaal 

niet Baco. Vandaag spelen we the battle of the Baco’s.  Kunnen jullie al raden wie de 

echte Baco is? Tussen 14 tot 17 uur kom je de uitslag in de Beisemburcht te weten. 

 
 



 

 

Joepieeee, het eerste weekend is in aantocht!!! Zijn jullie klaar om naar de ruimte te 

reizen? Ik hoop van wel, het is namelijk Ruimteweekend!!! Doe alvast je mooiste 

buitenaardse kleren aan en doe je gordels maar vast want zo’n ruimteschip gaat 

enoooorm hard. Meer info verderop 

 

 

 

 

 

 

Zondag 28 november  

Hebben jullie het laatste nieuwtje al gehoord? De olympische spelen van 2021 gaan 
door in Veltem-Beisem. En niet zomaar ergens, maar aan Onze Beisemburcht!!!! Hoe 
tof! Begin almaar vast te trainen want het 
zal een stevige dag worden. Wij zijn alvast 
erg benieuwd hoe goed jullie nu wel 
degelijk kunnen sporten. Kom van 14 tot 
17 uur naar de lokalen en laat het ons 
zien!!  

 

 

Zondag 5 december 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… Ja hoor, de 
Sint is weer in het land en hij passeert uiteraard ook langs ons, bij 
de Beisemburcht van 14 tot 17 uur! De leiding denkt dat jullie 
allemaal braaf zijn geweest dit jaar, maar om zeker te zijn zullen 
we toch maar eens horen wat de lieve goede Sint daarover te 
zeggen heeft.  
P.S. De goedheilige man krijgt wel al eens graag een tekening 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/
mailto:els.heyrman@scarlet.be


 

 

Activo kapoenen 

 

Zondag 31 oktober 

BOEE! Het is eindelijk weer zover! HALLOWEEN… Vandaag mogen jullie van 14u 

tot 17u verkleed naar de lokalen van Beisem komen. Ben jij al een beetje bang? Of 

misschien juist helemaal niet… Bereid jullie al maar voor op een heel spannende 

vergadering Grrrr.  

 

Zondag 7 november 

Vandaag kan je lekker mosselen komen eten die klaargemaakt worden door de leiding. Het is namelijk geen 

vergadering vandaag, maar onze jaarlijkse mosselfeesten (meer info vooraan in de activo). 

 

 

Zondag 14 november 

Zaterdag 13 tot zondag 14 november zullen we op ons eerste weekend gaan! Dit is een heel speciaal weekend, 

want voor velen onder jullie is het jullie eerste scoutsweekend ooit… Dat is allemaal nog wat spannend, 

maar het wordt zeker en vast superleuk (te veel stress is dus helemaal niet nodig). Meer informatie over het 

thema, de locatie en tijdstippen volgt nog, maar zet dit weekend dus al zeker en vast in je agenda! 

 

 

Zondag 21 november 

Liefste kapoenen, wij hebben vandaag een heeel belangrijke vergadering… We hebben 

een brief gekregen van sergeant Flip flop. Bijna al zijn soldaten hebben op een feestje 

te veel gegeten en zijn nu ziek. Daarom is hij op zoek naar nieuwe soldaten voor zijn 

volgende missie. Vandaag is het legervergadering en zullen wij jullie helemaal klaarmaken 

om mee in het leger te gaan! Bereid jullie al maar voor en kom van 14u tot 17u zeker 

en vast naar de lokalen van Beisem. Allemaal klaarrr en 1,2,3,4 en 1,2,3,4…  

 

  



 

 

 

Zondag 28 november 

Vandaag verwachten we jullie van 14u tot 17u aan de 

(boerderij)lokalen van Beisem. Jullie zijn vandaag geen 

gewone kapoenen, maar boeren en boerinnen! Of misschien 

wil jij liever komen als een kip of een varkentje? Dat mag 

natuurlijk ook allemaal. Het is vandaaggg… 

boerderijvergadering! 

 

 

 

Zondag 5 december 

Joepiee morgen is het Sinterklaas!!! Speciaal voor jullie hebben wij kunnen 

regelen met de Sint dat hij vandaag al langskomt op de scouts. Zijn jullie 

allemaal braaf geweest, kom dan zeker en vast van 14u tot 17u naar de lokalen 

van Beisem.  

 

 

 

 

Heeel veel dikke knuffels van jullie superleuke leiding 

Mara, Limo, Zizou, Jerry, Lingo en Komo 

 



 

 

Zondag 31 oktober 

BOE!! Geschrokken? Pas dan maar op, want het is 

vandaag  Kom in jullie 

beste en engste verkleedkleren naar onze spookachtige 

Beisemburcht om samen met ons te griezelen en 

spannende spookverhalen te vertellen! Jullie zijn 

welkom van 14u tot 17u en vergeet ook zeker geen 

pompoen en lepel mee te brengen!  

 

Zaterdag 6 en zondag 7 november 

Wat eten jullie het liefst, balletjes in tomatensaus of een scoutsbootje? Of misschien 

wel liever mosselen? 

Jaja liefste kabouters, zoals jullie misschien al konden raden, is het dit weekend 

mosselfeest!! Geen vergadering dus, want jullie favoriete 

leiding is heel het weekend hard aan het werken en wij 

hopen jullie dan ook allemaal te kunnen bedienen! Kom dus 

zeker eens langs met je mama’s, papa’s, broers, zussen, 

oma’s, opa’s, … om van de lekkere gerechtjes te smullen in 

de Warotzaal in Winksele. Meer informatie vind je terug op 

vooraan in de activo en op onze website.  

 

  



 

 

Zondag 14 november 

Haal jullie mooiste kleren en make-up maar naar 

boven, want vandaag komen we te weten wie Miss 

Kabouter 2021 wordt. Kan jij de jury overtuigen 

met je mooie glimlach? Lukt het jou om op hakken 

te lopen? Waag je kans van 14u tot 17u aan de 

Beisemburcht tijdens onze Miss Kabouter 

verkiezingen en wie weet keer jij terug naar huis met 

het allermooiste kroontje op je hoofd!  

 

Zondag 21 november 

Ben jij een echte krak in quizzen? Of ben jij de beste in het meezingen van liedjes? Dan 

hebben we goed nieuws, want vandaag is het KABOUTER QUIZ TIMEEE in de 

Beisemburcht! De winnaars krijgen niet alleen de titel van beste kabouter-quizzers van 

Beisem en omstreken, maar ook een echte prijs! Wat dat zal zijn, is nog een 

verrassing… Zeker van 14u tot 17u naar Beisem komen dus! 

 

Vrijdag 26 - zondag 28 november 

JOEPIEE!! Dit weekend gaan we meer dan 

24u met elkaar doorbrengen, want we 

gaan samen op ons eerste 

  

Samen eten, samen spelen, samen 

wassen, samen dansen, zingen en 

misschien ook een beetje samen slapen... 

Voor meer info, zie de volgende pagina! 

 

  



 

 

Zondag 5 december  

“Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint!!” 

Jaja het is zover! Sinterklaas komt vandaag 

speciaal voor jullie al een dagje vroeger naar de 

Beisemburcht en hij brengt voor alle flinke 

kabouters iets lekkers mee. Maar zijn jullie wel 

braaf geweest?? Dat zal de Sint jullie weten te 

zeggen van 14u tot 17u! Spannendd! 

 

 

 

 

 

 

Heeel veel groetjes van jullie liefste leiding xxxxx 

Tysko, Intex, Subio, Kalipoe, Zara en Brogan 



 

 

 

Jippiejajee, wij gaan op ons eerste weekend!! En alle kabouters mogen mee!! Het wordt kei vet megacool en 

we gaan ons echt superhard amuseren! 

 

We spreken vrijdag 26 november met z’n allen om 19u af aan de Warotzaal in Winksele. Hier gaan jullie ouders 

het (nu nog geheime) adres krijgen en kunnen we allemaal samen naar daar rijden. Eens geïnstalleerd, kunnen 

we aan het leukste weekend ooit beginnen! 

Zondag 28 november zijn jullie moe en voldaan en mogen jullie om 12u terug opgehaald worden! 

Als deze uren nog zouden veranderen, laten wij jullie dit zeker tijdig weten.  

Om mee te kunnen moet je je inschrijven via de link op de site https://www.scoutswvb.be/weekends-en-

kampen/  en moet €25 op het rekeningnummer BE38 7340 1848 4872 met in de mededeling: 

‘kabouterweekend + naam kabouter’ gestort worden.  

  

 

Wat mag je zeker niet vergeten? 

o Scoutsuniform (aandoen bij vertrek!!) 
o Slaapzak & matje/luchtmatras (geen veldbed!!) 
o Een warme pyjama en pantoffels 
o Warme en reserve kleren die eventueel vuil mogen worden 
o Proper ondergoed voor 2 dagen 
o Regenjas 
o Schoenen die tegen een stootje kunnen 
o Mooie kleren voor de bonte avond 
o Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, haarborstel, ...) 
o Handdoek en washandje 
o Kids-ID 
o Keukenhanddoek met je naam op 
o Eventuele medicatie 

 

Wij kijken er alvast keihard naar uit!!! 

Tysko, Intex, Subio, Kalipoe, Zara en Brogan 

 

 

P.S. Vergeet zeker niet de individuele steekkaart in te vullen !!! 

https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/
https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/


 

 

WELPEN 

Zondag 31/10: Halloweenvergadering  
Ook niet bang van spoken onder je bed? Heksen die je stiekem begluren? Spinnen die over je kruipen? 

Kom dan zeker griezelen in spookhuis tussen 14u en 17u voor de spannendste en engste vergadering 

van je leven.  

Kom maar op als je durft… 

Zaterdag 6/11 en zondag 7/11: mosselfeest 
Kom dit weekend samen met je mama, papa, broer, zus, oma, opa, vriendjes, 

vriendinnetjes… lekkere balletjes in tomatensaus of mosselen eten op ons jaarlijkse MOSSELFEEST 

in de Warot! Hopelijk zien wij jullie daar!!! 

Zondag 14/11: kauwgomballenvergadering 
Smak, smak, smak…. Snoepen jullie ook zo graag als de leiding? Dan is het jullie geluksdag, want we 

gaan heel de vergadering laaaaaaaaaaaaaaaaaang snoepen!!!! Wie van jullie kan de langste slinger 

maken van kauwgomballen? Of krijgt de meeste kauwgomballen in zijn mond? Kom je bewijzen van 

14u tot 17u aan onze lokalen.  

Zondag 21/11: Johnny & Marina vergadering  
Ooit al eens in een DIKKE wagen willen rijden? Of luide muziek opzetten zonder dat mama en papa 

boos worden? Dit mag allemaal bij ons. Jullie zijn meer dan welkom van 14u tot 17u bij onze lokalen 

voor het grote Johnny & Marina spel.  

26/11- 28/11: WEEKEND!!!! 

JOEHOE! EINDELIJK IS HET ZOVER, ons eerste weekend       Het wordt zonder twijfel jullie beste 

weekend van het jaar! We gaan namelijk op WERELDREIS!!! Wij brengen jullie naar plekken waar 

jullie nog nooit zijn geweest. Kom dus zeker mee, want zo’n kans krijg je nooit meer                            

Meer informatie vind je onderaan in de activo in het weekendbericht. 

Zondag 5/12: Sinterklaas 
Na een jaar wachten is hij eindelijk terug in ons land, 

de enige echteeeeeee………….. SINTERKLAAS!!!! 

Kom van 14u tot 17u naar onze lokalen in Beisem 

om de Sint te verwelkomen die speciaal voor jullie 

welpen eerder naar Veltem komt       Hopelijk zijn 

jullie dit jaar braaf geweest, want er is voor ieders 

iets lekker! Zet alvast je schoentje klaar.  

 

Een dikke smakkerd van jullie topleiding!  XXX Tabeki, Zips, Zita, Rino, Krawiki, Cobi 

  

  



 

 

 

 

 

Zondag 31 oktober – Halloween vergadering 

Boeeeewwhoeeeee aaaaaaahhh een spooook!!!!!! Wie heeft er zin om samen te 

griezelen?? Jullie evenveel als ons? Kom dan om 14u naar onze vaste en vers 

gepimpte stek, de jogilokalen. Na drie uur van zwaar griezelen en bibberen en gillen 

kunnen jullie met een hese stem om 17u terug naar jullie veilige huisje keren. 

HEEL BELANGRIJK! Vergeet zeker geen pompoen, mesje en lepel! (Neem ook 50 

cent voor drankje mee.) 

 
 

 

 
Zaterdag 8 en zondag 9 november – Mosselfeesten! 

Dit weekend geen vergadering maar wel kilo’s aan lekkere verse mosseltjes. :ppp 

Dus kom zeker allemaal af naar onze jaarlijkse mosselfeesten!! Voor degenen die niet 

zo graag mosselen eten, geen zorgen. Genoeg andere lekkere gerechten in de 

aanbieding. En niet te vergeten, jullie mooie fotoverhaal zal ophangen !! 
 

 

JOGI’S <3 



 

 

Zondag 14 november – Woudloperskeuken njam njam 

Smikkel smakkel smokkel, njam njam njam. We gaan koken als echte scoutskokkinnen 

vandaag! Wat we gaan maken blijft een verrassing, maar dat de buik vol zal zitten is een 

zekerheid. Kom dus zeker af naar onze jogilokalen om 14u. Vergeet geen 50 cent voor het 

drankje! Om 17u ist gedaaaan. 
 

 

19-21 november – WEEKEND 

YESSSS JOGIWEEKENDD :oo. Hou dit weekend zeker volledig vrij!! Verder info volgt 

nog. (Alvast voor een beetje duidelijkheid: vrijdagavond vertrekken we en zondagmiddag 

komen we terug           ) 

 

 
Zondag 28 november – Dorpsspel 

Kom allemaal op het FIETSJE naar de jogilokalen om 14u waaant we gaan samen 

Winksele-Veltem-Beisem verkennen. Vergeet de 50 cent niet! Om 17u ist gedaan. xxx 
 



 

 

Zaterdag 4 december – Sinterklaaskapoentje 

Niet te stout geweest dit jaar ratjes? Xx Ik hoop het voor jullie, anders geen chocolaatjes … 

Deze avond krijgen jullie de unieke kans om op de schoot te gaan zitten van de enige echte 

meneer Sinterklaas. Zie verder in de activo een mooie kleurplaat die jullie kunnen 

inkleuren om aan de sint te geven. Misschien krijg je dan wel een extraatje �. En een van 

de prachtige sinterklaassongteksten waarmee jullie jullie stem alvast kunnen opwarmen. 

Afspraak is om 19u30 aan de jajajogilokalen. Om 21u30 mogen jullie voldaan naar huis 

wederkeren. 

 
Zie ginds komt de stoomboot 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan 

Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan 

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer 

Hoe waaien de wimpels al heen en al weer. 

Zijn knecht staat te lachten en roept ons reeds 

toe: 

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! 

Och lieve Sint Nicolaas, och kom ook bij mij. 

En rij dan niet stilletjes ons huisje voorbij. 

 
 
 

 
HEEL VEEL DIKKE SMAKKERDS VAN JULLIE LEIDING XXXXXX 

TOT OP DE VERGADERINGEN !!!!! 

EMMA, KAAT, MATTHIAS, JOSSE, PAULIEN 

<3 <3 <3 <3 <3 <3



 

 

JV’s 
 

Zaterdag 30 oktober 

BOOOHOOOOO!! Heb jij al spoken gezien?? Wij wel… De enige 

manier om deze weg te jagen is met een mega enge pompoen. 

Maak jij de gruwelijkste, meest bangelijke, meest afschuwelijke 

pompoen?? Laat je kunsten tonen van 19h30 tot 21h30 aan ons 

griezelkasteel in Winksele. 

 

Zaterdag 6 en zondag 7 november 

Jammer, jammer, jammer, we beginnen deze maand direct 

met slecht nieuws. Vandaag zal er geen vergadering zijn. 

Hierdoor heb je wel de tijd om lekkere mosselen/balletjes 

in tomatensaus/koninginnenhapje/… te eten op het 

mosselfeest in de Warotzaal! Vergeet zeker geen dessertje 

te halen bij de givers! Tot dan xoxo 

 

Vrijdag 12 tot Zondag 14 november 

Yesss, eindelijk weekend. Check onderaan voor meer informatie en het inschijvingsstrookje. 

 

Zondag 21 november 

Deze vergadering zullen we jullie verken skills testen met ons 

fameuze dorpspel. Breng jullie best vaardigheden op de tafel, want 

deze gaan jullie zeker nodig hebben. Je wilt niet verdwalen…Jullie 

startpunt zijn onze lokalen te Winksele van 14h tot 17h. 

 

  



 

 

Zondag 28 november 

Vandaag is het een wat andere vergadering…een 

vergadering met een twist . Zoals je kan raden is het 

edreekegmo vergadering. Dit betekend dat we alles doen 

zoals normaal, maar…omgekeerd. Jullie zijn niet welkom 

van 14u tot 17u      . 

 

 

Zondag 5 december 

Wie van jullie is er braaf geweest? Wie zal wat lekkers krijgen of belandt in de jutten zak?? Daar kunnen 

jullie maar op één manier achter komen…Kom vanavond van 14h tot 17h naar onze lokalen in 

Winksele, de sint en zijn roetpieten staan al te wachten. 

 

  



 

 

WEEKEND 
 

 

We spreken met z’n alle vrijdag 12 november om 19u af aan de Warotzaal in Winksele. Hier gaan jullie 

ouders het adres krijgen en kunnen jullie zo aan de lokalen geraken. Eens geïnstalleerd, kunnen we 

aan het leukste weekend ooit beginnen! 

Zondag 14 november zijn jullie moe en voldaan en mogen jullie om 12u terug opgehaald worden! 

Als deze uren nog zouden veranderen, laten wij jullie dit zeker tijdig weten.  

Wat mag je zeker niet vergeten? 

o Scoutsuniform (aandoen bij vertrek!!) 
o Slaapzak & matje/luchtmatras (geen veldbed!!) 
o Een warme pyjama en pantoffels 
o Warme en reserve kleren die eventueel vuil mogen worden 
o Proper ondergoed voor 2 dagen 
o Regenjas 
o Schoenen die tegen een stootje kunnen 
o Mooie kleren voor de bonte avond 
o Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, haarborstel, ...) 
o Handdoek en washandje 
o Kids-ID 
o Keukenhanddoek met je naam op 
o Eventuele medicatie 

 

Ook moet je je inschrijven via de scoutssite https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/  en €25 

storten op het rekeningnummer BE15 7344 1110 7530 met in de mededeling: ‘Jongverkenner-weekend + naam 

jongverkenner. 

Zorg ook zeker dat de individuele steekkaart in orde is! 

 

 

Wij kijken er alvast keihard naar uit!!! 

Martijn, Stan, Antje en Clara xxx 

 

 

  

https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/


 

 

6/7 november 

Dit weekend is het weer het bekende mosselfeest!!! Roep uw familie bijeen, en 

kom jullie volboefen met de beste mosselen van Veltem en omstreken!!! 

 

12/13/14 november 

Joeepiieee het eerste weekend!!!! Hopelijk hebben jullie er even veel 

zin als wij!! We zijn wel nog op zoek naar lokalen, maar hou dit 

weekend dus zeker vrij! Meer info zal nog via mail bij jullie komen xxx 

 

Zondag 21 november 

Man vs vrouw vs anders, de eeuwenoude vraag. Wie van deze is nu eigenlijk de 

beste? Op die vraag komt nu eindelijk een antwoord!!  Begin al maar te trainen 

want The battle of the sexes komt eraan!! De arena voor deze legendarische 

battle is onze keet om 14u! 

 

 

 

  



 

 

Zondag 27 november 

Vandaag mogen zowel de mannen als de vrouwen hun rok aantrekken, want 

vandaag zijn het de highland games!!!! Haal die kilt maar van onder het stof, en 

eet nog meer spek en eieren, want jullie gaan alle kracht nodig hebben!! 

Afspraak aan onze keet om 14u! 

 

 

Zaterdag 4 december 

O wie klopt daar givers, O wie klopt daar givers? Het is de lieve goede sint!!! De 

leiding denkt dat jullie allemaal braaf zijn geweest dit jaar, maar om zeker te zijn 

hebben we de hulp ingeroepen van een expert. Kom deze goede oude man 

bekijken om 19u30 in ons lokaal! 

 

Groetjes van jullie keisupermegatoffefanstastiche leiding 

 

Elias, Clara,Andreas,Janne en de leukste van de 5 : Oskar 



 

 

Zaterdag 30 tot zondag 31 oktober 

Jullie zijn deze maand allemaal begonnen in een nieuwe tak, de jongjinners. 

Daarom zullen jullie allemaal dit weekend gedoopt worden. Deze doop is zowel 

nieuw voor jullie als voor ons, dus alle verdere info zal nog volgen via onze 

facebookgroep. Maar 1 ding is zeker, begin al maar schrik te krijgen! 

 

Zondag 6-7 november 

JOEPIE!!! Dit weekend is het mosselfeest! Pak je ouders, broers en zussen, oma’s, 

opa’s en de rest van de famillie mee naar de Warot en kom je volvreten met de 

lekkerste mosselen van Winksele en omstreken! 

 

Zondag 14 november 

Wij vragen ons al een tijdje iets af. Wie is toch die 

ene jongjinner? Die jongjinner die alles kan? Die 

jongjinner die geboren is om te winnen, en 

niemand die daar iets aan kan doen? Vandaag 

zullen we te weten komen wie deze homo 

universalis is. Kom daarom van 2 tot 5 naar onze 

lokalen in Beisem.  

 

 

 

 



 

 

Zondag 21 november 

Vandaag mogen jullie allemaal jullie culinaire kunsten laten zien op onze 

kookwedstrijd. Haal je innerlijke Jeroen Meus of Sergio Herman boven en kom 

om 14h naar ons lokaal. Verdere info zal ook nog volgen via de facebookgroep.  

 

Zondag 28 november  

Man vs vrouw vs anders, de eeuwenoude vraag. Wie van deze is nu eigenlijk de 

beste? Op die vraag komt nu eindelijk een antwoord!!  Begin al maar te trainen 

want The battle of the sexes komt eraan!! De arena voor deze legendarische 

battle is onze keet om 14u! 

 

Zaterdag 4 december 

O wie klopt daar givers, O wie klopt daar givers? Het is de lieve goede sint!!! De 

leiding denkt dat jullie allemaal braaf zijn geweest dit jaar, maar om zeker te zijn 

hebben we de hulp ingeroepen van een expert. Kom deze goede oude man 

bekijken om 19u30 in ons lokaal! 

 

Stevige linker! 

 

Jana, Eva, Folke, Drosse en Brats xxx 


