
Zondag 09/01 – Driekoningenvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Deze vergadering gaan we een bekend 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 14/01 – Filmvergadering – 20u00-22u00 – Lokaal 
Eeeeen actie! We toveren de scouts om in een echte  buiten cinema
en we kruipen goed dicht bij elkaar om een super leuke film te kijken!
Doe zeker warme kleren aan en neem een dekentje mee, de leiding
zorgt voor de rest!

Zondag 23/01 – Dauwtrip – 7u30-10u00 – Lokaal
Vandaag gaan we op dauwtrip door de bossen van Kapellen. Altijd al eens de zon willen zien
opkomen tussen de mistige bomen? Kom dan zeker af! Als we heel stil zijn zien we misschien wel
een hertje rondhuppelen of horen we de wolven die hier tegenwoordig rondlopen huilen. Doe
zeker warme kleren en goede stapschoenen aan!

Vrijdag 28/01 – Wolfke (gezelschap edition)– 20u00-22u00 – Lokaal 
Weerwolven, Risk, Monopoly, Dobble, Stratego, Jungle Speed, Memory, …. Jullie herkennen deze
namen sowieso! Deze week is het op vrijdagavond vergadering en gaan we eens zien wie er
eerder geluk heeft in het spel, dan in de liefde. Neem zeker jullie favoriete spelletje(s) mee!

Zondag 6/02 – Wie is het ? Verjaardags edition ! – 10u00-12u30 –
Lokaal 
Is het een hij of zij? Bruin of blond haar? Groene of blauwe ogen? Draagt
hij/zij een bril of niet? Vandaag zijn er maar liefst 2 jarigen! Wil jij graag
weten wie het zijn? En wil jij graag een MEGA-ZALIG verjaardagsfeestje
bouwen? Zet je feestmuts op en kom deze zondag lekker feesten op de
scouts!!

Zondag 13/02 – Valentijn vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Had je 2 weken geleden geen geluk in het spel. Niet getreurd, want
dan heb je ongetwijfeld geluk in de liefde! Morgen is het de dag
waarop de liefde gevierd wordt, daarom zullen we vandaag al wat
in de sfeer komen. Kom zeker naar de vergadering om volledig
voorbereid te zijn. We zullen eens zien wie de echte casanova's zijn!
      

Zondag 20/02 – Techniekenvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 



Sjorren kunnen we al, spelen helemaal maar er is nog een belangrijk ding dat we jullie moeten
leren voordat we op kamp vertrekken. Kaartlezen! Weet jij waar het noorden ligt? Wist je dat je
dat kan zien aan de zon, of het mos op de bomen? Hoe werkt het kompas? Kom alles hierover te
weten op onze techniekenvergadering! Doe zeker goede wandelschoenen aan (tenzij je er zeker
van bent dat je nooit verkeerd loopt… ;-) )

Weekend 25-27/2 – Mysterie vergadering –?  – ?
Dit weekend hebben we 2 dingen die we kunnen doen, we zullen of op zaterdag 26/2 deelnemen
aan de districtsdag en met andere scoutsen van bij ons in de buurt gaan ravotten op een nog
onbekende locatie ! De tweede optie zal gewoon op zondag zijn, een Frozen vergadering ! JEEEJ
We laten jullie weten welke van de twee het zal worden. Check deze week zeker jullie mailbox.

Een stevig linker van jullie leiding!


