Zaterdag 1/05 – GEEN Vergadering – thuis
Dit weekend heeft de leiding kampkeuring, wij laten onze kampvoorbereiding zien aan het de
DC’s en zullen dus eigenlijk een heel weekend vergaderen. Geniet van jullie vrij weekend.

Zaterdag 8/05 – Among-usVergadering – 20u-22u30 – Lokaal (alle zones)
Vanavond gaan we met een ruimteschip naar mars vliegen maar er ons ruimteschip is nog niet
optimaal in orde. Daarom moeten we nog een aantal dingen fiksen aan ons ruimteschip. maar er
is een groot probleem, we hebben van goede bronnen vernomen dat er saboteurs onders ons
zijn die het ruimteschip niet wilt laten vertrekken en er alles aan gaan doen om de bemanning te
vermoorden en het ruimteschip te laten crashen. Ben je klaar voor ben je epische strijd? kom
dan zeker helpen om ons ruimteschip veilig te laten landen op mars.

Zondag 16/05 –Tijdscapsule Vergadering – 14u-16u30 – Lokaal (alle zones)
Weten jullie nog die grote put van het begin van het jaar? Ja? T’is tijd dat we dat is opgraven
hé want tis alweer bijna het einde van het jaar! We zullen is zien wat we daar allemaal weer
hebben ingestoken. Dus pump some iron, smeer jullie armen in want dat schuppen zal niet
van zichzelf gaan!
LET OP: OP DIT WEEKEND IS HET OOK KAMPINFOMOMENT NA DE VERGADERING

Zondag 23/05 – Leidingswissel – 14u-16u30 – Lokaal (alle zones)
Oh nee, de leiding is jullie leiding niet meer. Want deze vergadering krijgen jullie
andere leiding. Welke leiding, is natuurlijk jullie eerste vraag. We kunnen al een
kleine tip geven misschien. De naam van iemand van de jullie leiding van deze
week start misschien wel met een J. Of niet? Of met een andere letter van het
alfabet, dat kan ook.

Zaterdag 29/05 –GEEN Vergadering – Thuis
Dit weekend is de leiding hard aan het blokken om hun examens te halen. Jullie ook alvast veel
succes met de examens! Study hard en tot snel :-)

Vrijdag 04/06 –filmavond Vergadering – 20u-22u30 – Lokaal (alle zones)
Vanavond leunen we lekker achterover om samen gezellig een film te kijken. Neem zeker een
dekentje mee en een centje om een snackje te kopen voor bij de film en dan maken we er een
gezellige avond van!!

Zondag 13/06 –deslimstegiver Vergadering – 14u-16u30– Lokaal (alle zones)
Het is gebeurd! Deze week komen we erachter wie de slimste giver ter wereld is. Bereid jullie
alvast voor om de strijd aan te gaan met elkaar & vergeet ook niet jullie slimme brein mee te
nemen naar deze vergadering.
PS. onzen Erik is ook van de partij!

Zondag 20/06 – zeedagVergadering – 14u-16u30– Lokaal (alle zones)
Zoals elk jaar is de laatste vergadering van het jaar traditiegetrouw de zeedag! Alleen zullen wij
dit jaar niet naar de zee gaan maar zal de zee naar ons moeten komen. Haal je schup dus maar
uit de kast en smeer je alvast maar in want 51ste beach is geopend! Vergeet geen zwemgerief en
eventuele strand zand en schelpen als je dit hebt.

Zaterdag 26/06 – Geen vergadering – Thuis
De leiding is volop het lokaal aan het opruimen en we zijn ook de laatste voorbereidingen aan
het treffen voor ons zotte kamp, daarom is het deze week nog even rust. Rust maar goed uit
allemaal voor het zotte kamp dat eraan komt !

Donderdag 29/07- Container uitladen- 14u- Lokaal (alle zones)
Amai, zit dat kamp er nu weeral op?! Het was wederom bangelijk! Na deze leukste 2 weken van
het jaar en 1 nachtje thuis, is het tijd om elkaar nog eens terug te zien! We herhalen alle leuke
kampmemories en praten over het zwarte gat dat we voelen, tijdens de laatste zware fysieke
beproeving: het uitladen van de container. TOT DAN! XOXO

Een stevige linker van jullie giverleiding!

