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Zondag 6 oktober - Kampen bouwen 
Het is tijd we eens een kamp maken in het bos en eens een 
plekje van ons hebben. Zodat we een plaatsje hebben waar 
we altijd naar toe kunnen en waar we droog kunnen zitten! 

Zondag 13 oktober - Dorpsspel 
Over heel Vinderhoute gaan jullie in 2 groepen opdrachten 
moeten zoeken aan de hand van een kompas. Jullie moeten 
dan deze opdrachten uitvoeren en geld verdienen. Met dit 
geld kunnen jullie je eigen dorp beter maken en de groep 

met het beste dorp wint uiteindelijk het spel. 

Zondag 20 oktober  - Vuil spel 
We gaan het woord ‘vuil’ een heel nieuwe betekenis geven. 

Bereid je dus maar al voor op een middag waar jullie je echt 
gaan kunnen laten gaan, en waar we op het einde niet meer 

te herkennen gaan zijn! 

Zondag 27 oktober - Survival middag 
Deze zondag gaan we ons een hele middag bezig houden 
met survival technieken en survival games spelen. Op het 
einde van de vergadering gaan jullie ook allemaal jullie 

persoonlijke stok hebben.

Zaterdag 19 oktober - Ouderdropping 
We gaan samen met de Givers meedoen aan de 

ouderdropping. Dit begint op 19 oktober tussen 19u en  
20u 30 aan de kerk van Merendree en kost 10 euro per 

persoon om deel te nemen. Deze activiteit is geen gewone 
vergadering, en is dus ook zeker niet verplicht. 

Hopelijk wordt het een fantastische avond! 

Eind oktober - Halloween avond 
Op 31 oktober is het Halloween. We kunnen dit natuurlijk 
niet laten passeren zonder daar een activiteit rond te doen. 

Daarom mogen jullie de laatste week van oktober zeker nog 
een enge avond verwachten! Vanaf  hier meer informatie 

over is gaan jullie deze informatie zeker krijgen!
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