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NIEUWJAARSOPKOMST

Zaterdag 9 januari vond de eerste opkomst van het 
nieuwe jaar plaats. Zoals elk jaar heeft elke speltak
een activiteit buiten de deur gedaan. De welpen, 
waterwelpen en zeeverkenners gingen naar het zwem-
bad Heerenduinen. De wildevaart en de loodsen zijn
gaan paintballen. 
‘S avonds kwamen wij met zijn alle bijeen om de 
heerlijke boerenkool maaltijd te gaan houden. Dit was 
weer geslaagd en goed georganiseerd door het onder-
steuningsteam ,bestaande uit Tom en Marcia. Ook 
mogen we de kokkinnen: Joucka en Eef niet vergeten. 
Zij hebben heerlijk gekookt. Na het eten stond de nieuw-
jaarsborrel gepland. Dit werd gehouden in de Goede 
Reeden. Na de toespraak van Peter is er nog lang door 
geborreld. Al met al was het weer een geslaagde nieuw-
jaarsopkomst!   

Afb. 4 - wildevaart tijdens hun paintbal opkomst

Afb. 6 - loodsen tijdens hun paintbal opkomst

Afb. 1 - Draaikolken maken onder toezicht van Maike.

Afb. 2- Surfen! 

Afb. 3 - Chillen op de mega band

Afb. 5 - Duimen omhoog!
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Afb. 11 - ondersteuningsteam &
kokkinnen van de boerenkool maaltijd

Het  Kon  -  Tik i  Dréàm Téàm

MOPPEN TAPPEN

Vrijdag 22 januari was het weer zover! Het Kon  -  
Tik i  Dréàm Téàm deed  weer  mee  met  de
befaamde Menno Simons pubquiz. Voor de strijd
waren ze gedreven om voor de derde keer op rij
de titel te behalen. Hoe is het gister vergaan en zullen
ze het gehaald hebben...? 

Deze week hebben we een aantal moppen ingestuurd
gekregen. 
‘Loopt een kip tegen de muur: Tok!’ 

KON -  TIKI  COURANT
Dit is de eerste uitgave van de Kon - Tiki Courant
mede mogelijk gemaakt door de nieuwe groeps-
begeleiders: Luc, Jaap en Anouck. En natuurlijk door
de inzendingen van JULLIE! We hopen dat jullie
genoten hebben van dit nieuwe leesvoer. Nieuwe 
nieuwtjes / roddels / moppen / foto’s / oproepen enzo-
voort kunnen worden gestuurd naar:

GROEPSBEGELEIDER.KONTIKI@GMAIL.COM

OPROEPEN
‘Poetsdoeken zijn welkom’- Anoniempje

Afb. 8 - welpen en waterwelpenAfb. 7 - Tom, Eef, Marcia & Joucka

Afb. 9 - wildevaart

Afb. 10 - loodsen

Afb. 12 - toespraak van Peter tijdens de nieuwjaarsborrel

Afb. 13 - Het  Kon  -  Tik i  Dréàm Téàm  in 2014
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