
Zondag 09/01 – Driekoningenvergadering – 10u00-12u30 – dorpsplein  
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  14/01 – film vergadering – 20u00-22u30 – Lokaal 
LICHT, CAMERA, ACTIE!! Vandaag kijken we de beste film ooit gemaakt.
Welke dit is ontdekken jullie nog wel maar doe alvast jullie meest
comfortabele  pyjama aan en plof jullie favoriete popcorn. Gaan jullie voor
zout, zout of gewoon allebei we ontdekken het samen op deze super
gezellige film vergadering.

Zondag 23/01 – dauwtrip – 06u30-09u00 – Lokaal 
TRIIIIIIIIIING, TRIIIIIIIIING, TRIIIIIIIING, … Time to wake up!!! Iets met ochtendstond en goud, trek je
stapschoenen maar aan, kleed je warm aan en vooral slaap niet door je wekker heen ;)). Vandaag
verkennen we de buurt voordat iedereen wakker is en gaan we de wolf van het Wolvenbos
spotten!

Zondag 30/01 – wereldrecord vergadering– 10u00-12u30 – Lokaal 
Welke wereldrecords zijn er allemaal? Wij zijn wel eens benieuwd of er een
wereldrecord verbroken kan worden. Neem je beste troeven uit de kast en
kom het ontdekken in deze geweldig, uitdagende vergadering.

Zondag 6/02 – Colombia vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Het is halverwege de jaren veertig. Don Vito is het hoofd van de New Yorkse maffiafamilie
Corleone. Tradities en respect zijn de codewoorden in deze wereld. Op een dag vraagt
drugsbaron Virgil Sollozzo aan Don Vito Corleone om bescherming van zijn drugshandel. Don
Vito houdt echter vast aan zijn oude waarden en normen en gaat niet in op het voorstel van
Sollozzo. De hell breekt uit en een grote oorlog tussen de twee ontstaat. Hoe zal dit eindigen?

Zondag 13/02 – sport vergadering  – 09u45-12u15 – kerk van kapellen (zo bij het park hé ge
weet wel)
Vandaag wordt het tijd om die spieren goed op te warmen! Lopen, voetballen, honkbal,...
Alles komt aan bod! We zullen zien wie de grootste sportkampioen van de jojo's wordt. Niet
vergeten, we spreken af aan het park!



Zondag 20/02 – GO IV vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Zijn jullie klaar om het tegen elkaar op te nemen om de Go IV trofee te winnen? Tijdens deze
vergadering zullen jullie verschillende opdrachten moeten uitvoeren, zoals mentaal, avontuur,
snelheid,... Deze vergadering zal veel samenwerking vragen, maar je zal ook alle opdrachten
moeten trotseren om zo samen met je hele team te winnen!

Zondag 27/02 –homo universalis vergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal 
Met 100 zijn ze de kandidaten van Homo universalis maar er kan er maar
1 de beste zijn.
Zoals jullie ongetwijfeld weten gaat iedereen beroemd dagelijks op zoek
naar de die 1ne man/vrouw die alles kan. Vandaag gaan wij op zoek naar
nog iets veel indrukwekkender namelijk de beste jojo. Heb je altijd al
willen weten hoe goed je bent tegenover de rest?
Kom jezelf dan zeker testen en misschien ben jij wel de ultieme jojo!

Een stevig linker van jullie leiding!


