
 
 
Zondag 05/05 - Fruit Rups Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Ooit al eens een rups gemaakt van stukjes fruit? Vandaag krijg je de kans! 
Omdat mensen vaak fruit vergeten te eten, zorgen wij vandaag voor fruit à volonté. 
Mag je nooit helpen in de keuken? Vandaag wordt je opgeleid tot een echte chef kok!  
 
Allen welkom bij Comme Chez Kawellen! 
 
Zondag 12/05 – Leidingswissel – 10u00-12u30 – Lokaal 

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.  
 

LET OP: OP DEZE ZONDAG IS HET OOK KAMPINFOMOMENT NA DE VERGADERING 
 

Zondag 19/05 – Sportvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
1-2-3-4 hup naar achter, hup naar voor,  
1-2-3-4 even rust en dan weer door!  
Vandaag is het sportvergadering! Trek jullie sportkleren aan en smeer je 
benen al maar in want dit wordt de actiefste vergadering van heel het jaar!  
 
 

Zondag 26/05 – Wolvenbos kiest vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Ook in het Wolvenbos slaat de verkiezingskoorts vandaag toe! Terwijl de grote mensen saai in de 
rij moeten gaan staan om te stemmen, gaat het er bij ons wel wat actiever aan toe. Wil je ook 
jouw stem laten horen? Kom dan zeker naar onze Grote Verkiezingsvergadering. 
 

 

Zondag 02/06 – Zwemvergadering – 8u20-9u50 – Zwembad Kapellen  
Deze blub zondag blub is blub het blub te blub doen blub in blub het 
blub zwembad blub van blub Kapellen blub. Vergeet zeker geen 
zwemgerief, want zonder kan je niet het water in. En haal je beste water 
trucjes al maar boven. Want een zwemvergadering maak je meestal 
maar 1 keer per jaar mee. Tenzij je de zeedag (zie 22 juni) ook als een 

zwemvergadering ziet. Dan heb je er twee. 
 
 
Zondag 09/06 – BC vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
BC staat voor Beschermingscomité. Zo dat weten jullie ook weeral. Nu is de vergadering 
helemaal duidelijk, toch? Neeee inderdaad, niet echt. Deze vergadering is een even grote 
verrassing voor de leiding als voor de leden. Deze week staan wij paraat als hulp voor de mensen 
die deze week voor jullie een superleuke vergadering in elkaar gaan steken. En leuk zal het zeker 



zijn, als je weet wat voor een toffe vergaderingen ze de voorbije jaren al in elkaar gestoken 
hebben. 
 
Zondag 16/06 – 1 tegen wie? – 10u00-12u30 – Lokaal  
ALLEN! Jullie zijn de allen, wij zijn de 1. Jullie doel? Zoveel mogelijk opdrachten voltooien. En dat 
gaan er zeker veel zijn. En jullie hebben maar 2 uur en 30 minuten de tijd om er zoveel mogelijk 
af te werken. Dat belooft spannend te worden. 

 
 
Zaterdag 22/06 – Zeedag 
Hou zeker jullie mail in de gaten, want meer info volgt.  
 
Zondag 23/06 – Geen vergadering – Thuis  
Vandaag is het geen vergadering, want gisteren was het ZEEDAG! Met andere 
woorden, we zien jullie op kamp!! Dat wordt zeker en vast superleuk, want de leiding 
is er al HELEMAAL klaar voor! Tot supersnel xoxo 
 


