Zondag 2/05 – 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!

Zondag 9/05 – Knutselvergadering – 14u00-16u30 – Lokaal (Z2/4)
Vandaag gaan we de kunstenaars en knutselaars in jullie naar boven halen! Gaan we net zoals
Leonardo Da Vinci een coole vliegmachine bouwen? Of gaan we met onze penseel in de aanslag
wonderbaarlijke schilderwerken maken zoals die van Vincent Van Gogh of Picasso? Of zullen we
prachtige beeldhouwwerken maken zoals Michelangelo en Rodin dat deden?

Zaterdag 15/05 – Stripfiguren vergadering – 14u00-16u30 – Lokaal (Z1/3)

Is het een Wiske, is het een jommeke, nee dat iiiiiiis het niet,
het is Fanny van kiekeboe die ik in m’n stripverhaal zie!
Welke stripfiguren ken jij allemaal? Kom zeker naar deze
knotsgekke supercoole stripfiguren vergadering!
( ps: vergeet zeker niet verkleed te komen ! )

Zaterdag 22/05 – Leidingswissel –14u00-16u30 – Lokaal (Z1/3)
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.

Zondag 30/05 – Boeven en bandieten– 14u00-16u30 – Lokaal (Z2/4)
Zijn jullie echte bandieten? Zijn jullie in staat om de politie te snel af te
zijn? Om geld te verstoppen of uit de gevangenis te ontsnappen zonder
dat iemand het doorheeft? Kom dan zeker naar deze vergadering en toon
ons dat je tegen een stootje kan!!
LET OP: OP DIT WEEKEND IS HET OOK KAMPINFOMOMENT NA DE
VERGADERING

Zondag 6/06 – WielVergadering –14u00-16u30 – Lokaal (Z2/4)
Iedereen kent het wel een uitvinding die ons en ieders leven voor goed veranderde. Het wiel. Het
is daarom ook niet meer dan normaal dat we hier ook een vergadering voor offeren. Breng
daarom jullie favoriet wiel, wieltjes of voertuig mee voor een bangelijke vergadering vol
wielplezier.

Zaterdag 12/06 – Weetjes vergadering – 14u00-16u30 – Lokaal (Z1/3)
Wist je dat de grootste munten ter wereld een diameter van 3.5 meter heeft. Of wist je dat het
duurste materiaal een kleine 50 biljoen euro per gram. dat is dus 50 met 12 nullen er achter.
Nee? Misschien weet je dit wel. Wist je dat
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch het dorp is met de langste naam in
Europa? Als je nog meer coole weetjes wilt weten moet je zeker komen.

Zaterdag 19/06 -Olympische Kawellenspelen Vergadering - 14u00-16u30 – Park ingang kerk
Ooit al eens willen weten hoe goed de leiding kan voetballen? Of hoe snel jouw vriendjes
en vriendinnetjes kunnen lopen? Kom dan zeker vandaag naar Dé Olympische
Kawellenspelen vergadering! We gaan vandaag op zoek naar de sterkste touwtrekker, de
handigste honkballer, de beste voetballer , …
We spreken af in het park aan de ingang bij de kerk.

Zondag 27/06 – 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 !

Een stevige linker van jullie Kawellenleiding!

