
Zondag 8/1 – 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. (Ps.: Je stem alvast opwarmen is een
aanrader!)

Vrijdag 13/1 – Kinepolis Avant Premiere vergadering– 20u00-22u30 – Lokaal 
We zien iedereen al denken we gaan naar de kinepolis avant premiere? Maar wat is een
avant première eigenlijk? Wel bij een avant première ontdek je favoriete films nét voor
het grote publiek tijdens een beperkte vertoningen in hoog gezelschap, want soms is
zelfs (een deel van) de filmcast aanwezig!!! Dus laat de filmcast zeker niet alleen en kom
eens kijken!! AND ACTION!!!

Zondag 22/1 –Highland games – 10u00-12u30 – Lokaal 
Iedereen kent de Highland Games wel, die overweldigende games die zich afspelen in
Schotland ! Alle deelnemers zijn dan ook echte beren, en wij verwachten ook niets
minder van jullie! Haal je inner bear naar boven en wees geen bang schaapje ! Be
fearless, be brave, BE THERE!

Zondag 29/1 – Start leefweek– 19u30-  Lokaal 
Eindelijk is het zover! Een hele week leven op de scouts. Alle informatie over de
leefweek is reeds verstuurd dus allemaal inschrijven is de boodschap!! Deadline voor
inschrijven is 23/01!

Vrijdag 3/2 tot  Zaterdag 4/2-  Einde leefweek– Lokaal 
Voor degene die jammer genoeg niet konden deelnemen aan de leefweek, niet
getreurd!! Vrijdagavond om 20u sluiten we de week af met een giverke! Niet zomaar een
giverke, een giverke waarin jullie vriendjes en vriendinnen welkom zijn en waarin jullie
zelf kunnen oefenen om achter de bar te staan! Hierna slapen we nog een laatste keer
op de scouts en doen we zaterdag nog een dagactiviteit. Wat we juist gaan doen houden
we nog een beetje geheim maar we verwachten iedereen met de FIETS!
Als je vrijdag niet kan blijven slapen, ook geen probleem! Het giverke zal eindigen om
22u30.



P.S. De vriendjes en vriendinnen gaan uiteraard naar huis na het giverke en blijven niet
mee slapen.

P.P.S. Om een idee te krijgen wie van de leden niet naar de leefweek kan komen maar
wel van vrijdag op zaterdag komt, zullen we binnenkort een extra inschrijvingsmail
sturen met bijhorende informatie!

Zondag 12/2 – Are you the one - Vergadering – 10u00-12u30 –
Lokaal 
Als jouw perfecte match voor je stond, zou je hem of haar
dan herkennen? Ben jij een veroveraar of wil je graag
veroverd worden? Ga vandaag mee op zoek naar je
perfecte match en ga naar huis met de ware aan je zijde.

Zondag 19/2 – Zingwafel - Vergadering –
10u00-12u30 – Lokaal 
Zingwafel??? AAAH survival (degene die wel eens
naar Down The Road hebben gekeken zullen de grap
begrijpen). Vandaag gaan we kijken wie van jullie de
beste technieken heeft om te overleven in het wild.
Deze technieken zullen we namelijk goed kunnen
gebruiken op ons wild kamp.

Vrijdag 24/02 – Mini retrobal – 19u30-22u00 - Eskapade (Kapelsestraat 237)
It’s party time!! Zoals elk jaar organiseert jullie leiding het mega fantastische Retrobal!
Een feest dat je zeker niet mag missen. Dit feestje is jammer genoeg 16+. Maar jullie
leiding is jullie niet vergeten. Voor jullie hebben we speciaal Mini Retrobal!! Het wordt
gegarandeerd een festijn, dus mis het zeker niet!

Zondag 26/02 – 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 stevige linker van jullie leiding!


