
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!)

Zondag 15/1 – Lijstjes-vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Het nieuwe jaar wordt altijd gestart met tal van lijstjes: goede voornemens, landen die je
wilt bezoeken, bucketlist ideetjes die je wilt afstrepen, noem maar op! Vandaag halen wij
ons lijstje boven van dingen die wij nog graag willen doen met jullie! Kom jij mee
activiteiten afvinken?

Vrijdag 20/1 – Filmvergadering – 20u00– Lokaal 
Brrrr, wat blijft het toch koud buiten… Daarom spreken
we dit weekend op vrijdag af, om gezellig onder een
dekentje te kruipen en film te kijken! Kom dus allemaal
in je ultieme chill-outfit die je lekker warm houdt!
Suggesties voor de film zijn zeker welkom! (De
vergadering is gedaan als de film gedaan is 😉)

Zondag 29/1 – (bijna) Maria Lichtmis-vergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal 
Maria Lichtmis betekent dat Kerst al weer 40 dagen geleden is! Kent er iemand de
betekenis achter dit feest? Wij kennen alvast wel de lekkere gewoonte die er bij hoort ;)
De lente komt er aan, je kan het zonnetje al zien komen piepen! En wat lijkt er nu meer
op de zon dan een mooie, ronde, warme, zongele pannenkoek? Juist ja, niets! (Breng 2
euries mee naar de vergadering)

Zondag 5/2 – Let’s play gooseboard around the world! – 10u00-12u30 – Lokaal 
Ooit al afgevraagd hoe ze ganzenbord spelen in Amerika? Of in Zweden? Noemt dat
daar dan elandenbord? In ieder geval, gaan we deze zondag internationaal veel plezier
maken! Agar buni o'qiy olsangiz, whatsapp guruhiga maymun kulgichini yuboring!



Zondag 12/2 – Valentijnsvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Heb jij al een roosje ontvangen? Of ben je uitgevraagd door je
geheime (of niet-zo-geheime) aanbidder? Deze week staat de
vergadering in teken van de liefdeeee! Single of niet, kom zeker naar
de scouts om te weten wat Cupido voor jou in petto heeft

Zondag 19/2 – Padvindersvergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal 
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeeeeeven! Zo gaat ‘ie goed, zo gaat ‘ie beter
en weer een kilometer! We zijn er bijna, we zijn er bijnaaaa, maar nog niet
he-le-maal!  Kennen jullie nog liedjes die helpen om de moed er in te
houden tijdens het wandelen? Oefen ze zeker nog een keertje, voor je je
wandelschoenen aantrekt en naar de vergadering vertrekt!

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!


