Zondag 06/01 – 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!)

Vrijdag 11/01 – Filmvergadering – 19u00-21u30 – Lokaal
We gaan eens lekker onderuit zakken en een film zien. Neem allemaal een
lekker warm deken mee, zodat we het extra gezellig kunnen maken en wie
weet gaan er wel snackjes zijn...

Zondag 20/01 – Quizvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Wie is er slim genoeg om alle vragen van de quiz te beantwoorden? Dat zullen jullie zondag te
weten komen. Kom allemaal naar deze fantastische vergadering met jullie goed getrainde
breinen!

Zondag 27/01 – Verrassingsvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
We kunnen uiteraard maar heel weinig zeggen over deze verrassingsvergadering. Het enige dat
we al prijs kunnen geven, is dat het weer ongelooflijk leuk wordt! De rest komen jullie deze
zondag te weten!

Zondag 03/02 – Gezelschapspelletjesvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Brrrrr het is koud buiten! Vandaag blijven we gezellig in het lokaal en
spelen we gezelschapsspelletjes! Ben jij een tactische speler en win je zo
altijd met stratego of verpulver je iedereen met puur geluk met bingo?
Neem dan zeker je favoriete spel mee van thuis! Pret verzekerd!

Zondag 10/02 – Valentijnsvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Valentijnsdag is nog een paar dagen wachten, maar omdat wij deze dag zo leuk vinden, kunnen
we niet wachten en gaan we dit vandaag samen met jullie vieren.

Zondag 17/02 – Kookvergadering – 10u00-13u00 – Lokaal

Vandaag is het aan alle keukenprinsessen en prinsen om te tonen wat ze kunnen. We halen onze
potten en pannen, snijplanken, borden en bestek allemaal boven om een heerlijk middagmaal
klaar te maken. Neem allemaal €2 mee, zodat de leiding lekkere ingrediënten kan gaan kopen.

Zondag 24/02 – Sportvergadering – 09u45-12u15 – Park van Kapellen (ingang kerk)
Loop je snel of kun je goed verspringen? Of speel je beter in
teamverband? Vandaag ontdekken wie uitblinkt in welke sport.
Smeer je benen maar in en oefen in de loop van de week, zo
ben je zeker klaar om deze zondag te bewijzen dat je de beste
bent.

Ne stevige linker,
Tinke, Leen, Thibault, Vic en Sharo

