
GIDSEN 
Hoi hoi hoiiii, hier zijn we al weer met het tweede boekje! Hopelijk 

zijn jullie ook zo excited als ons en altijd talrijk aanwezig! 

Enjoooooy 

2 december 

 

9 december 

 

 

 

 

 

23 december 

 

 

 

 

 

Hey mannen! Deze week 

verwachten we jullie aan 

de lokalen van 2 tot 5 

voor een spectaculaire 

ESCAPE ROOM !!!! 

Neem jullie slimme 

kopjes maar mee, want 

alleen zo zullen jullie een 

uitweg vinden.. 

WHOOPWHOOP vanavond 

houden we een casino 

avond!! We verwachten 

jullie van 7 tot 9 aan de 

lokalen. Tot dannnnn 

Het is bijna kerst en wat is 

er beter dan een dik vet 

groot super mega leuk 

kerstfeestje met de chicks 

van de Vrede?? Niets!!!! 

Dus allemaal komen naar 

de lokalen van 7-9.  



16 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 januari  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 januari 

 

 

 

 

 

Hebben jullie zin in een kei 

leuke ontspanning na een hele 

week leren? Kom dan van 7-9u 

naar Hasselt aan de bib. Dan 

gaan we lekker gezellig samen 

schaatsen in Winterland. 

Vergeet zeker niet je 

handschoenen en eventueel 

een beetje zakgeld mee te 

nemen om de dorst/honger te 

stillen.  

Vandaag krijgen jullie de 

kans om het tegen de 

vetste leiding ever op te 

nemen. We verwachten 

jullie allemaal van 2-5 aan 

de lokalen. 

 The battle is on… 

Baranoia komt steed dichter in de 

buurt dus het wordt eens hoog 

tijd dat we samen zitten zodat we 

er het beste feestje ooit van 

kunnen maken!! Dus allemaal 

naar de lokalen komen van 2-5!! 



27 januari 

   

Vanavond houden we 

een giga-vet sluipspel!!! 

Doe maar allemaal 

warme en 

gecamoufleerde kleren 

aan en kom van 7 tot 9 

naar de lokalen.  

SPONSERS 

GEZOOOOCHT!! Vandaag 

is het heel belangrijk dat 

jullie allemaal aanwezig 

zijn want we gaan 

namelijk sponsers 

zoeken voor Baranoia!! 

Kom allemaal met de 

fiets van 2  tot 5 aan de 

lokalen. 

Voila’kes dit was het 

boekje dan weer! Vergeet 

allemaal niet (optijd!) af 

te bellen en te komen in 

perfect uniform! 

Kusjesssss jullie leiding 


