
Zondag 09/01 – Driekoningenvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Deze vergadering gaan we een welbepaald liedje over drie koningen en een
hoed wel heel vaak zingen en gaan we van deur tot deur, want het is
Driekoningen! Verkleed je als een rijke koning of koningin, zet een prachtige
kroon op je hoofd en vergeet geen ster. We zien jullie dan.
Kom met de fiets!!!!
(Ps.: Je stem alvast opwarmen is een aanrader!)

Vrijdag 14/01 – Filmavond – 20u00-22u30 – Lokaal 
Deze avond is het filmavond! De leiding is hard aan het
studeren dus jullie mogen ons even helpen ontspannen
met gezellig een filmpje te komen kijken. Momenteel
moet wegens corona het allemaal buiten doorgaan dus
doe maar zeer veel kleren aan en neem wat dekentjes
mee dan voorzien wij de film en een gezellige
buitencinema onder een droog afdak.

Zondag 23/01 – Techniekenvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Het is weer zover, jullie dachten hoogstwaarschijnlijk dat we het vergeten waren. Nee hoor, we
gaan jullie sjorkunsten nog een goed opfrissen en jullie krijgen de kans om jullie techniekskills te
tonen! Benieuwd wat we deze keer gaan maken? Wij ook!

P.s.  Neem vandaag eventueel werkhandschoenen mee dat is nicer als het koud is (ook als het
warm is)

Zondag  30/01 – Sportvergadering – 10u00- 12u30 – Lokaal
Trek jullie sportbroeken al maar aan en smeer jullie beentjes al maar in want vandaag gaan we
jullie conditie uittesten. Zitten er bij de givers echte gespierde hunks of zijn het eerder allemaal
tamzakken. Hier zullen we snel achter komen want we houden verschillende sport challenges
waar jullie serieus uitgedaagd zullen worden. Tot dan!!!

Vrijdag 4/02 – Giverke – 20u00-22u30 – Lokaal 
Vandaag is de grote verjaardag van Facebook! Het wordt namelijk
18 jaar, dus daar gaan we samen eentje op drinken op ons
giverke! We would LIKEit if you come, so please SHARE this news
with your friends via MESSENGER or we will come and POR you if
you don't show up!

Zondag 13/02  - vrijdag 18/02 - Leefweek - Lokaal
Start leefweek. Meer info volgt via mail.

Zondag 20/02 – Geen Vergadering
Geen vergadering door leefweek als corona dit toe laat. Meer info volgt via mail.



Zondag 27/02 – Dorpspel – 10u00-12u30 – Marktplein
Wie weet wat Louwke Poep is? Hoeveel bakkers zijn er in Kapellen? Wat
is de naam van onze burgemeester?
Vandaag gaan we eens niet op het terrein zijn, maar gaan we Kapellen
city onveilig maken en ontdekken wie onze prachtige gemeente het
beste kent. We gaan een super tof dorpsspel spelen! Kom allemaal
zeker met de fiets, dit kan wel eens zeer goed van pas komen.

Een stevig linker van jullie leiding!

Lisa, Louise, Fien, Marie, Mathias, Nellie, Tim en Tim


