
Zondag 09/01 – 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 16/01 – Dauwtrip – 8u00-u00 – Parking Mastenbos (Kalmthoutsesteenweg)
Zet deze zondag jullie wekker maar extra vroeg, want we gaan op dauwtrip! Altijd al willen weten
hoe de dieren in het bos wakker worden en hoe mooi de lucht ‘s morgens kan zijn? Kom dan op
tijd uit je bed om met ons te wandelen. We spreken af aan de parking van het Mastenbos aan de
Kalmthoutsesteenweg (zie rode cirkel op het kaartje hieronder).

Zondag 23/01 – Olympische Winterspelen – 10u00-12u30 – Lokaal 
Biatlon, curling, ijshockey, rodelen, schaatsen, skiën en sleeën. Misschien zeggen enkele van
deze sporten jullie nog niet veel, maar daar gaan wij verandering inbrengen. Binnen een paar
dagen starten de Olympische Winterspelen namelijk en dat kunnen we natuurlijk niet zomaar
voorbij laten gaan. Vandaag stomen we jullie helemaal klaar voor de Spelen en wie weet kunnen
jullie binnen een paar jaar zelf deelnemen! ;-)

Zondag 30/01 – Cluedo– 10u00-12u30 – Lokaal 
Deze vergadering toveren we onszelf om tot echte speurneuzen. Er is
namelijk iets vreselijk gebeurd op de scouts en om dat op te lossen hebben
we jullie hulp nodig. Wie is de dader? Hoe heeft die het gedaan? Waar is het
juist gebeurd? Daar komen we hopelijk snel achter! Tot dan!



Zondag 6/02 – Kookvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Tijd om jullie koksmuts, keukenschort en houten lepel uit de kast te
halen, want deze week gaan we koken! Wat we juist gaan maken,
kunnen we jullie nog niet verklappen MAAR het gaat sowieso heeeel
lekker zijn. Vergeet geen 3 euro mee te nemen.

Zondag 13/02 – Valentijn – 10u00-12u30 – Lokaal
♫ Amor, Amor, lieve Amor, schiet een pijltje door mijn hart. […] Zullen wij ooit kunnen zweven
van de liefde kunnen leven. ♫ Jaja, morgen is het weer Valentijn en natuurlijk gaan we dat
ook op de scouts vieren. Alvast een kaartje knutselen voor dat ene leuke klasgenootje of
gewoon iets maken om je beste vriend of vriendin in de bloemetjes te zetten? Alles kan!

Zondag 20/02 – Kermisvergadering– 10u00-12u30 – Lokaal 
Volgende RRRrrondee! Vandaag is het Poenka Kermis in het
wolvenbos en gaan we zoveel mogelijk spelletjes winnen! Ben jij de
beste ballenwerper of misschien eerder de snelste in de jute zakken
race? Kom zeker naar de scouts om het te ontdekken!

Zondag 27/02 – Kaboutervergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Weten jullie wie er in die rode paddenstoel met witte stippen woont? Jawel, kabouters. Maak
jullie klaar voor een vergadering vol met witte baarden, pinnenmutsen, paddenstoelen,
diamanten en goud zoeken. Want vandaag zijn wij echte kabouters!

Een stevig linker van jullie leiding!


