
Maniaksken 2: 19 november tot 6 januari 

De Samenhorigheid:(v) het gevoel dat je bij elkaar hoort. 

zondag 19/11/2017 

Hunker jij ook naar de gezelligste 

periode van het jaar? Kom dan zeker 

naar deze activiteit van 14u tot 17u op 

de Mandus. 

De Leiding:  (v) het bepalen wat 

een groep of organisatie behoort te doen.  

Zondag 26/11/2017 

Alles draait om het groepsgevoel en de 

training ervan. Wij zullen er deze week dus 

niet zijn wegens  bijscholing in groepsgevoel 

(leidingsweekend). 

De Sinterklaas: (m) heilige man die 

op 6 december cadeautjes geeft aan 

kinderen. 

Zondag 3/12/2017 

Komen! Want de goede oude man is 

ons nog niet vergeten. Van 14u tot 

17u op de Mandus 



Het kooksel: (m/v) voedsel voor consumptie klaargemaakt. 

 

Zaterdag 09/12/2017 

Cooking is not a hobby, it’s a 

lifestyle. Kom met ons een menu 

maken om vingers bij af te liken. 

Van 18u30 tot 20u30 op de 

Mandus. 

VERGEET JE 5 EURO’S NIET!!! 

Het Gokken: (m/v) spel waarbij toeval een grote rol 

speelt. 

Zaterdag 16/12/2017 

Winner winner, chicken dinner! Play when feeling lucky! 

Feeling lucky? Come in at Mandus from 6:30pm till 

8:30pm. 

De kerstmis: (m) feest om de geboorte van Christus. 

Zaterdag 23/12/2017 

Wegens de gedachte aan een overdosis 

voedsel en drank omtrent de feestdagen, 

zullen wij uitzonderlijk GEEN ACTIVITEIT 

geven. 

(wees WELgekomen op de kerstmandusbar 

#checkfacebookvoormeerinformatie) 



Het oudejaar: (m/v) de laatste dag van het jaar. 

 

Zaterdag 30/12/2017 

Wegens de gedachte aan een 

overdosis voedsel en drank 

omtrent de feestdagen, zullen wij 

uitzonderlijk GEEN ACTIVITEIT 

geven. 

 

De Driekoningen: christelijke feestdag waarop het bezoek 

van drie wijzen uit het Oosten aan de 

geboorteplaats van Christus, wordt herdacht. 

Zaterdag 6/1/2018 

Wegens enorm feestgedruis het afgelopen jaar 

moet de spaarpot weer gevuld worden. Kelen 

smeren, verkleedkledij en vele lege handen, dat is 

wat we nodig hebben. Om 18u30 op de Mandus 

tot 20u30. 

 
 
 
 

Veel leute!!! 

De leiding: 

Jesper: 0499/08.30.00 

Silke: 0497/25.46.58 


