De komende 2 maanden gaan we op avontuur door het sprookjesbos.
Daar is de laatste tijd veel gebeurd. Daarom hebben wij beslist jullie mee te nemen naar deze magische plek.

4 November
14u-17u aan de lokalen

Oh nee! Roodkapje is de
weg kwijt in het bos en
moet snel bij haar
grootmoeder geraken.
Komen jullie helpen om
haar veilig naar haar
grootmoeder te brengen
met haar mand vol
lekkers? Pas toch op voor
de boze wolf want die ligt
op de loer!

Zaterdag 10
November
Opgelet: vandaag spreken
wij af aan de Palaver.
Volgens een oude mythe
ligt daar een schat
verborgen. Komen jullie
ons helpen zoeken?
Van 14u-17u aan
Ontmoetingshuis De Palaver
Seringenlaan 1
9470 Denderleeuw

2 December

9 December

14u-17u aan de lokalen

14u-17u aan de lokalen

Vandaag krijgen we bezoek
van een goedheilig man.
Een echte kindervriend die
misschien wel wat lekkers
geeft aan al wie dit jaar
braaf geweest is.

De leiding heeft in het
sprookjesbos het gerucht
gehoord dat er een kikker
is die tot een prins kan
veranderen als je die een
kus geeft. Zijn jullie even
benieuwd als ons of het
gerucht waar is? Kom deze
zondag dan zeker naar de
vergadering!

18 November

25 November

14u-17u aan de lokalen

14u-17u aan de lokalen

Kom vandaag verkleed als
je favoriete prins of
prinses. Vandaag testen
we wie het beste duo is.
Zorg dus dat je zeker
aanwezig bent, want wie
weet word jij wel
gekroond tot de nieuwe
koning of koningin van het
sprookjesbos.

"Heden bak ik, morgen
brouw ik, overmorgen haal
ik het koningskind.
Niemand weet, niemand
weet, dat ik Repelsteeltje
heet."
Jullie kennen allemaal
ongetwijfeld dit sprookje,
maar raden jullie ook onze
geheime naam? Kom naar
de vergadering om
erachter te komen.

16 December

Vrijdag 21 December

14u-17u in Liedekerkebos!

19u-21u aan de lokalen

Vandaag spreken wij af in
Liedekerkebos! Zouden er
kaboutertjes wonen in het
boswachtershuisje? De
elfen en de bosnymfen
gaan het ons zeker en vast
kunnen vertellen.

Kerstfeestje: Vandaag is
het bal in het sprookjesbos
en alle kapoenen zijn
uitgenodigd!! Kom gekleed
in iets wat met Kerstmis te
maken heeft en neem een
cadeautje mee ter waarde
van 3 euro! De leiding kijkt
er al naar uit want het is
het grootste feest dat er al
is geweest in het
sprookjesbos!

