
 

Vrijdag 25 februari 2022  
 

Alweer de laatste dag van de Gabberweek. Wat een week hebben we gehad. De week is 

voorbij gevlogen. Ook vandaag weer een dag met veel leuke activiteiten, enthousiaste 

kinderen en vrijwilligers. Van een bezoekje naar Ajax , tot het maken van een vogelhuisje en 

een voorjaarsbak. 

 

 

 

Vogelhuisje maken 

 

8 kinderen hebben vandaag een vogelhuisje getimmerd en 

geschilderd. Het hout lag al klaar en ze konden meteen 

beginnen met timmeren. Het eindresultaat is prachtig 

geworden. Wat zullen de vogels blij zijn met hun nieuwe 

huisjes.  

 

 

Voorjaarsbak en windgong gieter 

 

De onderbouw ging aan de slag om een 

voorjaarsbak te maken. Eerst hebben ze de pot 

geschilderd en daarna hebben ze de pot 

opgemaakt met plantjes. Het eindresultaat is 

prachtig geworden. De bovenbouw heeft een 

windgong gieter gemaakt. Met kraaltjes werd de 

windgong gemaakt. Wat een werk, maar wat is hij 

mooi geworden.  

 

 

 

Lego/ Kapla 

Bakken vol met  Lego en Kapla lagen klaar. De kinderen hebben heerlijk kunnen bouwen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AJAX 

 

Elk jaar weer een activiteit waar veel 

deelnemers graag naar toe gaan! Een rondleiding 

in de Arena. Wie wil dat nou niet? Ze  kregen 

onder andere een uitleg over nummer 14. Daarna 

de saaiste kleedkamer van de Arena, die van de 

tegenstanders ;) Het echt gedragen shirt van 

Frenkie de Jong hebben ze gezien. Als echte 

wedstrijd spelers gingen ze de trap op. Inclusief 

muziek. Ze hebben ook even op de voorste 

stoelen gezeten. Deze waren verwarmd en zaten heerlijk. Het veld mocht niemand op, ook 

niet stiekem. Ze mochten wel naar de plek waar de verslaggevers zitten, in de nok van de 

Arena. Iedereen heeft genoten 

 

Scouting Titus Brandsma 

 
De wereldonderzoekers hebben diverse scouting 
technieken geleerd. Ze weten nu hoe ze kunnen overleven 
in de natuur. Lekker een fikkie stoken en dan 
marshmallows roosteren. Ze hebben met stokjes en 
elastiekjes een zo hoog mogelijke toren gebouwd. Hout 
hakken met een echte bijl. De ervaren scouts hebben de 
kinderen geholpen. 
 
 

 

 

Dit was alweer de laatste dag! We willen alle deelnemers en vrijwilligers bedanken. 

Tot volgend jaar allemaal! 

 

 

 

 

 

 


