
 

 

Liefste jonggidsen, dit is het eerste activiteitenboekje. Hopelijk 

kunnen jullie vaak talrijk aanwezig zijn! Indien je er jammer genoeg 

toch eens niet kan bij zijn gelieve dit altijd even te laten weten aan 

Lieve: 0476050642 of Rosalie: 0473211825. Wat zeker ook niet onbe-

langrijk is, is dat 6 oktober na de activiteit een info-moment wordt 

georganiseerd voor de ouders dus noteer dit zeker in jullie agenda. 

Bij elke activiteit staat een rebus met de naam van ons kei toffe, 

leuke, coole spel en op de laatste pagina vinden jullie de antwoor-

den, veel succes! 
 

29 september 

Het jaar is weer begonnen, met gloednieuwe enthou-

siaste leiding. Deze activiteit krijgen jullie de kans om 

ons beter te leren kennen tijdens het grote ???. We 

zien jullie van 2-5 aan de lokalen voor het eerste 

bomme spel van het jaar x x x 

6 oktober 

Deze activiteit komen we te weten wie het grootste 

brein heeft, want we spelen het ???! Trek zeker 

niet je beste kleren aan want er is een kans dat je 

vuil gaat worden. Zorg allemaal dat jullie om 14 

uur aan de lokalen zijn, en om 17uur moeten jullie 

spijtig genoeg al terug naar huis.  

13 oktober 

Jammer genoeg is het vandaag geen activiteit, maar wees gerust! Volgende week 

heeft jullie leuke leiding een super stadspel voorbereid. Tot dan!  

20 oktober 

Zet jullie groten speurneuzen maar op want ??? is verlo-

ren gelopen in de grote stad. Het is aan jullie om hem te-

rug te vinden ! We verwachten jullie allemaal van 14:15-

17:15 aan de bibliotheek van hasselt voor een stadspel!  

27 oktober 

Vandaag is het tijd om te griezelennnnn, want we spelen een 

groot ???! Als jullie het aandurven zijn jullie allemaal welkom 

van 19.00 – 21.00 aan de lokalen. Doe zeker jullie warme kle-

ren aan, en vergeet jullie zaklamp niet!  

3 november  



 

 

Geniet maar allemaal van jullie vakantie, want het is geen activiteit! Tot volgende 

week! 

10 november 

De ??? van het jaar komt er weer aan, dus haal maar allemaal  

jullie beste verkoop kunsten boven.  

We gaan veel ??? verkopen om dit jaar NOG toffer te kunnen 

maken! We verwachten jullie talrijk aanwezig aan de bib in per-

fect uniform van 14:15 tot 17:15. 

17 november 

Bereid jullie maar goed voor, want vandaag spelen 

we het spel “???”. Wie weet veel? Wie is het snelst? 

En wie wordt de??? ? Kom allemaal naar de lokalen 

van 14u-17u, tot dan xxx 

 

23 nov – 25 nov: 

Van 23 tot 25 november is ons eerste ???weekend! Hou 

deze data zeker vrij in jullie agenda! Verdere info volgt 

nog! Het wordt echt suuper leuk!! X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/09 'wie is het spel’ 
06/10 ‘Master-ei-mindspel’ 
20/10 ‘Waar is wally spel’ 
27/10 ‘Halloweenspel’ 
10/11 ‘Wafelverkoop’ 
17/11 ‘De slimste jonggids’ 


