
 
 
Zondag 05/01 – Driekoningenvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
“Driekoningen, driekoningen, Geef mij een nieuwe hoed, Mijn oude is versleten, 
Mijn moeder mag het niet weten, Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld.” 
Kom vandaag verkleed als koning of koningin, neem een ster mee en vergeet 
zeker geen mooie kroon op te zetten.  
Warm jullie stem zeker goed op en dan zien wij jullie zondag! 
 

Zondag 12/01 – Peperkoekenhuisjes maken Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje? Vandaag mogen jullie zelf 
peperkoekenhuisjes maken en er wel lekker van snoepen! Bouwen jullie gewone huisjes of gaan 
jullie voor appartementsgebouwen, villa’s of de Eiffeltoren? Wij zijn alvast benieuwd naar jullie 
kunstwerken! 

 
Vrijdag 17/01 – Filmvergadering – 19u00-21u00 – Lokaal  
We kruipen allemaal gezellig onder een fleecedekentje met popcorn en een 
lekker drankje. Welke film we gaan zien, blijft voorlopig nog een verrassing, 
maar het wordt zeker en vast een leuke avond! Tot dan!  
Graag vragen wij om €1 mee te nemen.  
 

Zondag 26/01  – Dauwtrip - 07u00-09u30 - Kalmthoutse Heide, parking Putsesteenweg 129  
Vandaag gaan we vroeg uit de veren, zodat we de zon kunnen zien opkomen, de vogeltjes 
kunnen horen fluiten en de natuur weer tot leven kunnen zien komen. Kleed jullie zeker warm 
aan, want hoe vroeger, hoe frisser!  

Zondag 02/02 – Quizvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Wie is de slimste kawel ter wereld? Wie heeft de meeste kennis? Wie kan de verbanden zien? Dat 
komen we deze vergadering te weten! Lees dus zeker allemaal op voorhand de krant en maak 
extra oefeningen in de klas. Dat zal zeker van pas komen! 
 

Zondag 09/02 – Schotse vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Echte schotten hebben ros haar, dragen een quilt en spelen op een doedelzak. Maar daarnaast 
zijn ze ook nog eens mega sterk en super cool! Vandaag komen we te weten wie van jullie Schots 
bloed in zich heeft in een spannende wedstrijd. Zeker komen dus!  

 
 
 
 
 
 



 
Zondag 16/02 – Kookvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Bikke bikke bik! Hap hap hap! Eerst de soep en dan de pap en dan de pure 
chocolat! Koken is gedaan, val aaaaaaaaaaaaan!!!!!!!! Mmmmmh vandaag 
hebben we kookvergadering! Trek allemaal maar jullie keukenschort en 
koksmuts aan! Om dit heerlijke maal te kunnen kopen, vragen wij om €2 mee te 
nemen. 
 

Zondag 23/02 – Ladderspelvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Trip trap trop we gaan de trappen op ! Deze vergadering staat helemaal in thema van onze 
ladder die we helemaal op moeten geraken ! Helemaal naar boven want bovenaan de ladder 
wacht jullie een prachtige verrassing !!! Komen is de boodschap !!!! 

  

Vrijdag 28/02 – Mini retrobal – 19u00-21u00 - Eskapade 
Woehoew! Het is weer zo ver, party time! Zoals elk jaar organiseert jullie 
leiding Retrobal! Dit jaar is het thema “at the movies”. Speciaal voor jullie 
en al jullie vrienden, broers, zussen, nichten, neven enz. organiseren wij de 
avond ervoor een spetterende filmavond! Hier worden jullie getrakteerd 
op een topfilm met drankjes en een hapje! Verder info over de prijs enz. 
volgt nog! 
 
 

 
Zondag 01/03 – Geen vergadering – Thuis 
Na een (hopelijk zeer) geslaagde editie van Retrobal zullen wij druk in de weer zijn met afbreken. 
Vandaag mogen jullie dus wat langer in jullie bedjes blijven liggen. Joepie!  
Tot volgende week! 
 
 
Een stevig linker van jullie kawellenleiding! 
 
 


