
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 – Wieltjes Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Deze vergadering mag iedereen een tuig op wielen meenemen
zoals bijvoorbeeld: rolschaatsen, een eenwieler, fiets, step,
wakeboard, minifiets, gocart, enzovoort. Je kan het zo gek maar
niet bedenken. Iedereen is dus erg welkom, zolang je maar iets op
wieltjes meeneemt. Zo kunnen we leuke parcours maken en zotte
wedstrijden houden tegen elkaar.

Zondag 22/1 –Lauren-is-jarig-Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Lang zal hij leven
Lang zal hij leven
Lang zal hij leven in de gloria
In de gloria
In de gloria
Hieperdepiep HOERA
Leider Lauren is jarig vandaag en dat gaan we vieren! Doe je beste feest outfit aan want
we maken er een spetterend feestje van!

Vrijdag 29/1 – Pyjama Vergadering – 19u00-21u00 – Lokaal 

Deze keer spreken niet op een zondagvoormiddag maar op een
vrijdagavond af!! Jullie mogen ook in pyjama komen want we maken
er een gezellige filmavond van. Welke film zal het worden?
Een romantische, spannende, enge of eerder grappige film?
Het zal in ieder geval heel tof worden!



Zondag 5/2 – Knutsel Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Vandaag halen we de handen uit onze zakken en laten we ons van onze creatiefste kant
zien. We gaan knutselen zoals echte kunstenaars dat doen. Bereid je dus maar voor op
een artistieke voormiddag. Ben jij de nieuwe picasso of de nieuwe van Gogh?

Zondag 12/2 –Ouder Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Vandaag zeggen we onze ouders geen gedag aan de poort, maar mogen ze mee het
scoutsterrein op! Samen bouwen een mega coole constructie zoals échte scoutsen! Haal
je werkbenen maar al boven dus! Ook zullen we enkele duels opnemen: ouders tegen
de poenka’s, maar wie is dan het sterkst…?

Zondag 19/2 –Dieren Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Ken jij alle dieren van het dierenrijk? Weet je welke dieren er in het water zwemmen en
welke in de bomen klimmen? Vandaag gaan we daar allemaal achter komen met het
mega-dierenrijk-spel! Kom verkleed als je favoriete dier!

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!


