
Knibbel, knabbel, knuisje… 

Wie knabbelt er hier aan mijn huisje??? 

Euh ik bedoel, allen welgekomen. Tot u spreekt de 
sprookjesboom. 

We gaan weer enkele leuke dingen doen volgens mij.  

  

De twee volgende edities van +13 activiteiten zullen doorgaan 
op verplaatsing. Zo gaan we eerst eens op verkenning in eigen 
regio en komen jullie iets later samen met jullie lieve leiding op bezoek bij mij. 

 

We verwachten jullie op 24 augustus in het lokaal, want ojaaaa, er komt  een superleuke 
editie van ons jaarlijks tweedaagse aan!!!!  

Hiervoor verwachten we jullie om 9u aan ons lokaal. Wat nemen jullie zeker mee? Wel 
vergeet zeker niet jullie fiets, tent, slaapzak, luchtmatras en zaklamp. (Wie een tent heeft 
mag dit laten weten aan leidster Aagje op het nr 0491 14 71 28. Vergeet niet te vermelden 
voor hoeveel personen je tent is.)  Check, check, dubbel check? Dan ben je er helemaal klaar 
voor! We verwachten jullie daar ����  

 

Wanneer? Dinsdag 24 augustus 9 uur  
TOT 
Woensdag 25 augustus 16 uur 
  

Waar? De tuin van ons lokaal 
 

Wat mee te brengen? -Fiets 
-Tent 
-Slaapzak en luchtmatras 
-Zaklamp  
 

Prijs? 10 euro per persoon  
 

Ga je mee? Stuur dan een berichtje met je naam VOOR 
22 augustus naar Aagje (0491 14 71 28) en 
vermeld voor hoeveel personen je een tent 
hebt 

 

 

(PS: VOLGENDE ACTIVITEIT OP VOLGENDE BLADZIJDE) 



 

Jaja, onze tweede activiteit kon je al afleiden uit de foto op de eerste pagina. 

 

We gaan écht naar de Efteling. Dit op zaterdag 11 september. Hiervoor spreken we af om 
7u15 uur aan ons gekende lokaaltje in Moere. We verwachten van jullie dat jullie thuis al 
een stevige boterham hebben gegeten en dat jullie ook eten meenemen voor ’s middags en 
‘s avonds. Vervoer wordt door ons, de leiding, voorzien. 

 

!!!PLAATSEN ZIJN BEPERKT!!!! 

 

VEEEEEEEEL GROETJES EN TOT DAN!!!! 

De leiding 

Wanneer? 11 september 2021 
 

Van en tot hoe laat? 7u15, lokaal Moere tot +-20u 
 

Wat mee te brengen? -Lunchpakket 
-Avondmaal 
-Voldoende tussendoortjes 
-Petje 
-Zonnecrème/regenjas  
-Blauwe +13 t-shirt aandoen!! 
 

Prijs?   50 euro per persoon 
 

Ga je mee? Stuur dan een berichtje met je naam 
VOOR 4 SEPTEMBER naar Silke  
(0498 74 97 04) 
 


