Zondag 06/01 – 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.
(Ps.: Je stem alvast opwarmen is een aanrader!)

Zondag 13/01 – Hunger Games vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Jullie herinneren zich waarschijnlijk nog deze serie van boeken en films. We gaan proberen om
daar deze vergadering recht aan te doen. Neem je pijl en boog maar alvast klaar, want we gaan
net zoals Katniss en Peta alles geven. De hele lovestrory en vooral de lovetriangle tussen Peta,
Katniss en Gale zal volop gereproduceerd en geënsceneerd worden. Neem allemaal zeker
jullie STALEN ROS mee (FIETS).

Zondag 20/01 –Battle royal – 10u00-12u30 – Lokaal
Er bestaat natuurlijk geen scoutsjaar zonder de onder iedereen bekende 1 tegen allen! Lukt het
jullie om alle opdrachtjes te voltooien en de leiding te verslaan? Dat zullen we deze vergadering
te weten komen!

Zondag 27/01 – Filmvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Wat dachten jullie ervan om eens een rustige en gezellige vergadering
te houden? Wij dachten net hetzelfde! We gaan deze week met z’n allen
lekker knus onder een dekentje een film kijken. Suggesties voor een
film zijn altijd welkom! :)

Zondag 03/02 t.e.m. vrijdag 8/02 – Leefweek – Lokaal
Meer informatie volgt nog! Be there or be vierkantje !

Vrijdag 8/02 – Einde leefweek giverke – 20u00-22u30 – Lokaal
We hebben vorige week een bangelijke week gehad DE leefweek maar
we willen natuurlijk zoveel mogelijk givers betrekken bij dit fenomeen
omdat dit een bangelijke ervaring is. We begrijpen ook dat niet iedereen erbij kon zijn. Daarom
willen we voor diegenen die er niet konden bij zijn een giverke organiseren en voor de givers die
er wel bij waren is dit HET moment bij uitstek om nog even na te kaarten over de bangelijke
week die we samen achter de rug hebben !

Zondag 17/02 – 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 laten zien dat de laatste
techniekenvergadering niets was in tegenstelling tot deze.
Neem vandaag eventueel werkhandschoenen mee zodat
jullie tedere handjes nog meer aankunnen.

Zondag 24/02 – Walk of fame vergadering – 10u00-12u30 –
Lokaal

Steven Spielberg, Jan Verheyen,... zijn niets vergeleken met ons. Wij gaan deze vergadering een
knalfilm van formaat klaarmaken die 500 oscars gaat binnenslepen! Dit gaat uiteraard niet
zonder jullie! Neem allemaal wat attributen mee zodat we een zotte movie in elkaar kunnen
steken en tot dan!

Klepperquote: “Respect voor de leefweek!”- Senne M.
Ne Stevige linker
Tapir, Vink, Slechtvalk en Papegaai !

