
 
 
 
 
Zondag 08/03 – techniekenvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Ja hoor, het is al maart! Wat wil dat zeggen? Binnen vierenhalve maand 
vertrekken we op kamp. Tijd om die sjorkunsten nog eens vanonder het stof 
te halen. Wie kan er blindelings een timmermans knoop of mastworp leggen? 
Of hoor je het nu in Keulen donderen? Kom zeker af als je niet door je bed wil 
zakken op kamp!  ;) 
 
 

 
Zaterdag 14/03 – Stadsspel – 09u40-17u00 – Station Kapellen 
Vandaag gaan we de koekenstad onveilig maken!  We spreken om 09u40 af aan 
het station van Kapellen. Neem €5 mee voor de trein (tenzij je een abonnement 
hebt natuurlijk) en vergeet ook geen lunchpakket. We zullen rond 17u terug 
aankomen in Kapellen.  
 

 
 
Vrijdag 20/03 tot zondag 22/03 – Weekend 
We gaan weer op weekend! Deze keer gaan we eens zien hoe moeilijk het kan zijn om 
moordzaken op te lossen zoals James Bond dat doet. Neem je revolver, afluisterapparatuur en 
indien mogelijk de Aston martin van je ouders mee en dan zullen we ongetwijfeld een hoop 
criminelen oppakken. Meer info volgt snel in de brief! 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 29/03 – Oorlogsvergadering 2.0– 10u00-12u30 – Lokaal  
Altijd al eens soldaat willen spelen? Vandaag is het moment. We gaan tegen elkaar strijden in een 
veldslag waar Kapellen nog lang van zal nabeven. Bedenk al een paar aanvalsstrategieën of 
verdedigingstactieken om jouw grondgebied in Kapellen tot het einde te verdedigen.  



 

 
 

Zondag 05/04 – Geen vergadering – Thuis 
Vandaag is het geen vergadering want jullie leiding start de paasvakantie met 
een leidingsweekend! Over 2 weken zijn we allemaal terug met boordevol 
nieuwe spelletjes en inspiratie! 
 
Zondag 12/04 – Geen vergadering –Thuis  
Deze zondag is het Pasen. Omdat jullie leiding aan het smullen is van 
overheerlijke chocolade paaseitjes is het helaas vandaag geen vergadering. 
Tot volgende week 
 
 

 
Zondag 19/04 – kookvergadering – 10u00-13u30 – Lokaal  
Wie wordt de nieuwe Jeroen Meus, Piet Huysentruyt of Peter 
Goossens? Niemand! Want die mensen krijgen schrik als ze zien hoe 
wij op een houtvuur kunnen koken. Neem 2 euries mee, en we gaan 
vandaag een uurtje langer blijven om zeker genoeg tijd te hebben.  

 

Zaterdag  25/04 -15u00 tot zondag 26/04 - 12u00 – Giverfeestje – Lokaal  
De kapoenen verkopen snoepjes, de jojo’s hamburgers, de givers kunnen meer dan dat. We 
zullen een heuse fuif organiseren in ons lokaal om centjes in te zamelen voor het kamp. Tijdens 
de vergaderingen zullen we jullie af en toe aan het werk zetten om een thema te bedenken, een 
affiche te ontwerpen en al eens te brainstormen over de inkleding. Vertel alvast tegen jullie 
vrienden dat ze 25 april in hun agenda zetten, meer info volgt nog. We zullen in het lokaal blijven 
slapen zodat we ‘s ochtends snel kunnen beginnen opruimen. 

 
 
Een stevige linker van jullie giverleiding! 
Loren, Florian, Marie, Kobe en Vic 
 
 


