
Maandbrief september/oktober

AHOI PIRATEN!
Deze maand veroveren we de zeven zeeën! Hiervoor hebben we natuurlijk alweer jullie help nodig
aangezien wij, de kapiteins, een bemanning nodig hebben vol van de meest gevaarlijke en robuuste
piraten! 

29 SEPTEMBER: Piratenrekrutering vergadering!

Deze week verzamelen alle kapiteins in de haven hun bemanning. Deze worden aan verschillende
proeven  ondeworpen  om  te  kijken  wie  het  luidste  ‘AAARRRRH  PIRATES!’ kan  roepen,  de
grootste schat kan veroveren, het beste kan zeilen, etc... 

De bemanningsverwerving begint vanaf 14u en gaat door tot 17u in onze thuishaven ‘Het Lokaal’. 

6 OKTOBER: Piratenschip vergadering!

Om De Zeven Zeeën te veroveren hebben we natuurlijk een schip nodig. Een stevige piratensloep 
om het woeste zeesop te bedwingen. Deze moeten natuurlijk nog gebouwd worden! Ook dit is 
eigenschap die verwacht beheerst te zijn als ware piraat. Wij zullen jullie deze week opleiden tot 
echte scheepsbouwers!

De cursus ‘schepen bouwen’ gaat van start vanaf 14u t.e.m. 17u in ons piratennest ‘Het Lokaal’

13 OKTOBER: Piraten van de Noordzee!

Vorige week kregen wij per flessen-mail een brief van onze broeders in de Carraïben. Ze lieten ons 
weten dat heel de regio daar al ingepalmd is. Nu is het dus aan ons om onze eigen wateren onveilig 
te maken. We gaan de Noordzee op met onze boot die we vorige week hebben gemaakt en 
veroveren alle garnaalvissers voor hun waardevolle buit.

Alweer afspraak om 14u tot 17u op ons lokaal!

20 OKTOBER: Piet piraat vergadering

Door onze vorige eskapades heeft Piet Piraat ons
opgemerkt. Zoals we allemaal weten is hij de meest
gerenomeerde piraat van onze omstreken en zijn we dan
ook heel erg vereerd dat hij ons uitgenodigd heeft op de
‘Atlantische Piraten Spelen’ waar al onze vaardigheden
die we de komende maand gaan leren nog eens op de
proef gesteld worden.

De spelen gaan door van 14u tot 17u op ons lokaal.

We hopen jullie allemaal te zien met een razend piraten
enthousiasme!


