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Zondag 25 november 
Wie is het sterkst een 

cowboy of indiaan ? Haal 
jullie beste indiaan of 
cowboy kostuum maar 

boven, want vandaag gaan 
we dit uitzoeken op onze 
enige echte cowboy- en 

idianenvergadering van 14 
uur tot 17 uur in onze 

lokalen. 

Zondag 2 december : 
Nadat jouw mooiste 

schoentje voor de Sint 
klaar stond. Mag je 

vandaag jouw stoutste 
schoenen aandoen op de 

alles-wat-niet-mag 
vergadering van 14-17 

uur, aan de lokalen. 
Zaterdag 8 dec. : 

Geen vergadering . 
Wij staan in onze 

gezellige kribbe op 
de kerstmarkt van 

Meldert! Een 
bezoekje is altijd 

welkom ☺. 
Zondag 16 dec. : 
Vandaag gaan we 

leren baseball 
spelen, jippieeee ! 
Allemaal welkom 

van 14u-17u in onze 
lokalen. 

Vrijdag 28 dec. : 
Wie kerst zegt, zegt 

natuurlijk ook 
cadeautjes !! Vandaag 
houden wij ons enige 

echte superfantastische 
kapoenen kerstfeestje !! 

Jullie mogen allemaal een 
cadeautje van ongeveer 5 

euro meenemen naar 
onze lokalen. OPGELET!  
van 18 uur tot 20 uur. 

 
zondag 23 dec. : 

Omdat de 
kerstcalorieën er 
aankomen gaan we 
deze zondag nog eens 
goed ravotten! Van 
14u-17u aan onze 
lokalen!  
 

Vrijdag 4 januari : 
Vanavond gaan wij 

driekoningen zingen ! 
Verkleed jullie 

allemaal in een figuur 
van de kerststal en 
dan gaan wij samen 

op pad van 18 uur tot 
20 uur. 

 



WELPEN 

 
Zondag 25/11 14u tot 17u  

Vandaag kunnen jullie eens laten zien hoe goed jullie 

 ons geliefde dorpje kennen want het is dorpsspel!  

 

 

 

 

 

 

Zondag 2/12 14u tot 17u 

Diep vanbinnen zijn we allemaal kunstenaars,  

daarom is het vandaag knutselvergadering! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 15/12 19u tot 21u  

Haal je bluftruckjes maar boven  

want vandaag is het 

namelijk casinovergadering! 

Zondag 9/12  

Aangezien het zaterdagavond  

kerstmarkt is, is er  

vandaag GEEN VERGADERING. 

Iedereen is uiteraard  

welkom op het dorpsplein om  

gezellig iets te komen drinken  

of een hamburger te eten!  

 

 

 

 

 



Zaterdag 22/12 19u tot 21u 

We maken er een gezellige avond van! Iedereen 

mag een cadeautje meebrengen ter waarde van  

ongeveer 5 euro. 

 

 

 

 

 

Zondag 30/12 14 u tot 17u 

De winter is in het land! Om ons wat op te warmen,  

spelen we vandaag slaapzakspelletjes!  

 

 

 

 

Zondag 6/12 14u tot 17u 

Warm jullie stem maar al op want vandaag is  

het drie koningen! Kom verkleed naar de  

scouts als Caspar, Melchior 

of Balthasar!  

 

 

 

Aron  Karen 

Dieter 

Bea 



JONGGIVERS 
Kerstfeestje!                08/12/2018 

Breng een cadeautje van             Meldert dorp 

rond de €5 mee!! 

 

Bosspeurtocht!!               05/01/2019  

18 uur – 20 uur PC 

     

 

Driekoningen!!               22/12/2018  

Verkleed jullie,               19 uur – 21 uur PC 

we gaan gaan zingen!!  

 

 

 

Instuifvergadering!!               25/11/2018          

Voor degenen met examens, jullie zijn op elk moment                                                                                                                                 14 uur – 17 uur  PC              

zolang jullie willen welkom op de vergadering             

 

Geen vergadering!! MAAR kerstmarkt!             29/12/2018                    

Kom ons kraampje bezoeken!!             19 uur – 21 uur  PC 

 

 

De slimste jonggiver van 2018             02/12/2018  

                14 uur – 17 uur PC 

 

Chocomelkspel               16/ 12/2018  

                14 uur – 17 uur PC 

ROBBE – EMMA – RUBEN – CHARLOTTE  



Givers 
 

Zon 25nov: Als-den-hemel-uit-de-lucht-valt-zijn-alle-mussen-dood-vergadering (2u-5u) 

 

Za 1dec: kampvuurvergadering (7u30-10u) 

 

Za 8dec: Vandaag geen vergadering maar kom maar gerust een colaatje consumeren op de 

kerstmarkt  

 

Za 15dec: Kom maar mee konijnen skieten want het is jachtvergadering (7u30-10u) 

 

Za 22dec: Deze avond vieren wij het feest der geboorte van het kindje Jezus doormiddel van een 

cadeau ter waarde van 5europese dollars te schenken aan een totaal willekeurig persoon, lid van de 

givers te Hopduveltjes Meldert  (8u-11u) 

 

Zon 30dec: weg-met-tweeduizendachtien-vergadering (2u-5u) 

 

Za 5jan: Verkleed je maar in een persoon van adel of een wijs persoon want het is 3-

koningenvergadering (7u30-10u) 

 

 

 


