
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle activiteiten vinden plaats op het lokaal, tenzij anders vermeld 

KALENDER okt – nov – dec min16 

• Back to basics DVDJ: vrijdagavond 18 oktober 19u tot zaterdagmiddag 12u 

 

Vrijdag 18 oktober is het een belangrijke dag namelijk Dag van de 

Jeugdbeweging. Zou het niet tof zijn om op deze speciale dag samen te 

overnachten? Gezellig samen met elkaar. Wat hebben jullie allemaal nodig? Een 

tent (je kan ook overleggen om een tent te delen met iemand anders), een 

slaapzak, een luchtmatras, een hoofdkussen, een pyjama, heel veel dikke truien 

en toiletgerief. Je wordt verwacht met een lege maag op het lokaal om 19u. 

Hopelijk hebben jullie er zin in, wij kijken er alvast naar uit! 

• Snapchotten @ Gent: zondagnamiddag 3 november 14u – 17u 

 

Vandaag gaan we een namiddag naar Gent, maar helaas niet om te shoppen. We 

zullen een spel spelen waarbij jullie een gsm nodig zullen hebben, dus breng deze 

zeker mee! Zorg ook voor een powerbank als je deze hebt. We spreken af om 14u op 

het lokaal. Wie een buzzypass heeft neem deze zeker mee. De leiding heeft er alvast 

veel zin in! 

• Terug naar de kindertijd: zondagnamiddag 24 november 14u – 17u 
Eens zin om lekker terug te gaan naar de oude kindertijd waar je volledig los kan gaan? 

Voel je helemaal terug op de lagere school op deze activiteit. We laten ons eens helemaal 

gaan op deze activiteit!  

 



 

 

 

KALENDER okt – nov – dec min16 

• Filmavond: vrijdagavond 6 december 19u30 – 22u30 

 

Nog eens zin om lekker dicht bij elkaar te kruipen en te genieten van een film? 

Dit is het moment. Jullie worden om 19u30 verwacht op het lokaal. Wij voorzien 

wat lekkers voor tijdens de film. Neem gerust een dekentje mee en maak het zo 

extra knus. PS: We hebben nog een kleine verassing in petto      . 

Heb je nog vragen? 

Dekoster.valeska@gmail.com  

0471. 11 51 58 

• Kerstmarkt: zaterdagavond 21 december 18u – 21u 

We gaan eens samen naar de kerstmarkt in Gent. Aangezien het bijna Kerstmis 

is verwachten we jullie in kerstoutfit of met een kerstmuts. Om 18u vertrekken we 

samen aan het lokaal richting Gent. Je brengt zelf best een centje mee voor je 

avondeten of je kan ook zelf avondeten meebrengen. Tegen 21u zullen we terug 

in Zwijnaarde zijn. Ga je mee? Laat dan ten laatste iets weten tegen 16 

december aan Elien Rooryck 0474. 89 52 24. Heb je een buzzypass? Neem deze 

dan zeker ook mee en laat dit weten in je berichtje aan Elien. Tot dan!  

Alle activiteiten vinden plaats op het lokaal, tenzij anders vermeld 


