
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rarara wat gaan we doen…? 

Als jullie het willen weten, kom dan op 

zaterdag 2 december naar de bibliotheek  

van Hasselt van 14:15 tot 17:15. 

Rarara wat gaan we doen vandaag…? 

Om het te weten te komen, moeten jullie op 

vrijdag 8 december naar de lokalen komen van 

18:30 tot 20:30 en vergeet zeker niet braaf te zijn 

deze week! 

Het is geen activiteit op 16 

december omwille van de examens 

van jullie leiding. 

Rarara wat zou er in zitten…? 

Kom allemaal op zaterdag 23 

december naar de lokalen van 19:00 

tot 21:00. Neem allemaal een 

cadeautje mee van max. €5 of nog 

beter  maak er zelf één. 

Op 30 december en op 6 januari is 

het geen activiteit. Aan iedereen: 

fijne feestdagen en geniet van jullie 

vakantie! 
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Rarara wat gaan we deze keer 

doen…? 

Het is eindelijk MINIWEEKEND! Wij 

verwachten jullie allemaal op vrijdag 

12 januari om 20:00 aan de lokalen 

voor een kei cool weekend! Er volgt 

nog een mailtje met alle informatie 

maar we laten jullie nu al weten dat 

de dolle pret voorbij zal zijn op 

zaterdag 13 januari om 17 uur, ook 

aan de lokalen. 

Rarara wat doen we vandaag…? 

Kom op zaterdag 20 januari allemaal maar 

naar het Heksenbos, we verzamelen bij de 

kerk in de Banneux wijk, van 13:45 tot 16:45. 

En vergeet zeker jullie perfect uniform niet! 

Rarara wat gaan we doen 

vandaag…? 

Misschien komen er wel speciale 

gasten? Willen jullie het weten, dan 

moeten jullie allemaal op zaterdag 

27 januari komen naar de lokalen 

van 14:00 tot 17:00. 

Rarara wat gaan we doen 

vandaag…? 

We zien jullie hopelijk allemaal op 

zaterdag 3 februari aan de 

schaatsbaan van 13:45 tot 16:45 

voor een speciale activiteit, vergeet 

jullie uniform, handschoenen en 

dikke sokken niet. 
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Vergeet zeker niet aftebellen als je niet kan komen en doe altijd jullie 

PERFECT uniform aan!  

Wij hebben er super veel zin in hopelijk jullie ook!  

Kusjes van jullie leiding Anhinga, Guanaco, Zwaan, Wapiti en Saluki. 


