
 
 

Zondag 03/01 – Driekoningenvergadering – Thuis 
Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe hoed. Mijn 
oude is versleten, ons moeder mag het niet weten. Ons 
vader heeft het geld op de rooster geteld. Dit jaar mogen we 
jammer genoeg niet van deur tot deur gaan om te zingen en 
snoepjes in de plaats te krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat 
we zelf niets lekker kunnen maken. We bakken vandaag een 
lekkere driekoningencake. Haal dus snel volgende 
ingrediënten in huis en bak samen met de leiding! 200 gram 
boter, 200 gram bloem, 200 gram suiker, 4 eieren en leuke 
extraatjes om de cake te versieren. Al de andere info vinden jullie in de mail. 
 

Zondag  17/01 – The Masked Singer vergadering – Thuis – 
Meer info volgt! 
Wie o wie zit er verstopt onder het pak. Zorg dat je klaar                         
staat met je speurneus want vandaag gaan we testen                 
hoe goed jullie je leiding kunnen herkennen.  

 
 
Zondag 07/02 – (Foto)zoektochtvergadering – Kapellen – Meer info volgt! 
Hoe goed kennen jullie Kapellen eigenlijk? Vandaag gaan we alle uithoeken van Kapellen 
ontdekken! Misschien kom je de leiding zelfs tegen ... Zijn jullie er klaar voor? Wij alvast wel! Trek 
jullie stapschoenen al maar aan en doe mee met deze heuse (foto)zoektocht! 
 
 
Zondag 21/02 – Experimentenvergadering – Thuis – Meer info volgt!  
BOEM!, BAM!, BANG!, … Vandaag trekken we onze labjas aan en verdwijnen 
we in het laboratorium. Waarom?!? Vandaag is het EXPERIMENTEN dag, 
samen voeren we de allercoolste proefjes uit!  Komen jullie mee 
experimenteren?  
 

Zondag 28/02 – Mini Retrobal– Meer info volgt! 
Woehoew! Het is weer zover, tijd voor feest! Elk jaar organiseert onze scouts het super leuke 
feest Retrobal. Dit jaar ziet het er allemaal een beetje anders uit. Toch zijn we ook jullie niet 
vergeten en daarom mogen de Poenka’s ook komen meevieren op het Mini Retrobal. Haal je 
feesthoedje en toeter maar al uit de kast! Al de andere informatie volgt nog via mail. 
 
Een stevige linker van jullie poenkaleiding! 


