
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 – Vrijdagavond Vergadering – 19u00-21u00 – Lokaal 
Voor 1 keertje doen we een vergadering op vrijdagavond. SPANNEND!! Op vrijdagavond
testen we graag  jullie dapperheid met spelletjes zoals dodende straal, weerwolven en
sardientje. Be prepared!!

Zondag 22/1 – Dauwtrip – 7u00-9u00 – kruising van de Houtsniplei en de
Heidestraat-Zuid
Zie dat je je wekker niet vergeet te zetten, want vandaag gaan we extra
vroeg opstaan! We spreken af aan het Klein schietveld… voor een stevige
ochtendwandeling! We zien jullie daar!

Zondag 29/1 – Ganzenbord– 10u00-12u30 – Lokaal 
Leven al de ganzen nog? Hoe gaat het met de blauwe gans? Is de rode gans al over de
sloot gesprongen? De witte gans mag nog een keer dobbelen en de groene gans is
helaas doodgeschoten en kan geen enkel vakje meer vooruit… Zorg dat je aan het begin
van de vergadering voor de juiste gans wint zodat je de eindmeet haalt!

Zondag 5/2 – Kawellen vs welpen – 10u00-12u30 – Lokaal 
Deze zomer gaan we samen met de welpen op kamp. Dit is het ideale moment om te
bewijzen dat de kawellen het beste kunnen samenwerken! We moeten de eer hoog
houden door de welpen vs kawellen battle te winnen!

Zondag 12/2 – Kookvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Smeer jullie handen maar in, trek jullie leukste schort maar aan en
vergeet natuurlijk je koksmuts niet op te zetten. Vandaag is het
kookvergadering! Neem zeker allemaal €3 mee, zodat we iets heel
lekkers kunnen bakken, versieren en opeten.



Zondag 19/2 – Rock-and-Roll vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
It’s rock and roll time! Vandaag gaan we rock and rollen!!!! Maak
jullie klaar voor de grootste rock and roll battle van de laagste
landen. Een wedstrijd is nog nooit zo spannend geweest. Zet je
rock and roll pruik op en we gaan ervoor!

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,

Kho, Sona, Misa, Kingh Louis, Sambhur, Chua


