
 
 

 
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! 
 

Vrijdag 10/01 – Filmavond – 19u00-21u00 – Lokaal 
Een actiefilm, komedie, animatiefilm, horrorfilm, romantische film,.... 
Kruip maar lekker onder de dekentjes in jullie pyjama en zet jullie lekker dicht bij elkaar want 
deze vergadering gaan we film kijken! Welke film we gaan kijken is nog een verrassing maar het 
zal ongetwijfeld een goede film zijn.  
Ps: Dekentjes mogen meegenomen worden maar snoep en andere snacks laten we thuis! 
 
Zondag 19/01 – Gezelschapsspelletjesvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Uno, monopoly, weerwolven, rummikub, wie is het?, … . Gezelschapsspelletjes spelen is altijd fijn, 
zowel voor groot als voor klein. Daarom spelen we er deze zondag op los!  
Ps: Jullie mogen ook jullie eigen favoriete gezelschapsspel van thuis meenemen! 

Zondag 26/01 – Dauwtrip– 07u00-09u30 – Kalmthoutse heide, parking Putsesteenweg 129  
Vandaag zullen jullie vroeg uit jullie bedje moeten, want we gaan een fameuze ochtendwandeling 
doen. Wanneer we door de Kalmthoutse heide wandelen zullen we de mooie zonsopgang zien. 
Dus warm jullie beenspieren maar al goed op en trek jullie stevigste wandelschoenen aan!  

Zondag 02/02 – Shrekvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Fiona wacht al heel haar leven lang dat er een mooie prins haar zal bevrijden uit dat vreselijke 
kasteel bewaakt door een nog vreselijkere draak!! Wie o wie zal haar kunnen bevrijden? Hebben 
jullie een idee?  
 
Zondag 09/02 – Sportvergadering – 09u45-12u15 – Park van Kapellen, ingang van de kerk  
Zijn jullie er klaar voor om er volledig in te vliegen? Wie zijn de echte sportmannen en vrouwen? 
Maak al je spieren goed los. En begin je al maar goed op te warmen, want vandaag zullen we op 
al deze vragen antwoord krijgen.  

Zondag 16/02 – Piratenvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
ARRRGGH, komen jullie allemaal verkleed als stoere piraten? Dan kunnen we samen op de wilde 
zee met onze piratenboot fantastische avonturen beleven! Dat ze op zee maar oppassen, want 
wij komen eraan!  

 

Zondag 23/02 – Avatarvergadering Deel 1: Vuurnatie – 10u00-12u30 – Lokaal  



Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen, maar alles 
veranderde toen de vuurnatie aanviel. Alleen de Avatar, meester van alle vier de elementen, kon 
ze stoppen, maar toen de wereld hem het meeste nodig had, verdween hij. Honderd jaar ging 
voorbij en mijn broer en ik vonden de nieuwe avatar, een luchtmeester, genaamd Aang. Zijn 
luchtstuurtechnieken zijn geweldig, maar hij moet nog veel leren voordat hij anderen kan helpen. 
Maar ik geloof dat Aang de wereld kan redden! 

 

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 poenkaleiding! 
 
 


