Zondag 04/11 – Pimp our lokaal vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal

Ons lokaal is eigenlijk nog steeds een beetje van de vorige giverploeg. We
gaan er dus een bangelijk ander jasje aan geven. Wij zullen de verf
voorzien als jullie jullie verfborstels meenemen en wat andere versiersels
dan kunnen we een eigentijdse crib van ons lokaal maken. See yu then !

Vrijdag 09/11 tot zondag 11/11 – Giverweekend – 18u -14u00 – Station Kapellen
JEEEEEEj, joepie we gaan op weekend → meer info in de brief !

Zondag 18/11 – Highlandgames vergadering – 10u-12u30 – Lokaal
Iedereen kent deze games wel die zich afspelen in Schotland ! Alle deelnemers zijn dan ook echte
beren ! Haal je inner bear naar boven en wees geen Bang Bang Saapjen ! Be fearless, be brave !
Be there or be een bang bang Saapjen !

Zondag 25/11 – Dauwtocht – 6u-8u30 – Kalmthoutse heide
We doen het weer eens deze klepper, de standaard dauwtocht ! Enkel wordt
deze dauwtocht not your basic dauwtocht ! Iedereen kent de alom bekende
leuze: “Ochtendstond heeft goud in de mond!” Kom dus deze zondag maar
eens vroeg uit jullie bedjes, dan maken we er een toppertje van formaat van!

Zondag 03/12 – Sintvergadering – 10u-12u30 – Lokaal
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt
daar zachtjes tegen het raam? Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer
aan, hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie Hem al staan. Sinterklaas kapoentje,
gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Danku Sinterklaasje! Ken
jij al deze liedjes over die goede oude man? Leer ze allemaal uit het hoofd
zodat we vandaag uit volle borst kunnen zingen voor de enige echte
Sinterklaas.

Zondag 09/12 – Hungergamesvergadering – 10u-12u30 – Lokaal

Neem je pijl en boog maar alvast klaar, want we gaan net zoals Katniss en
Peta alles geven. De hele lovestrory en vooral de lovetriangle tussen Peta,
Katniss en Gale zal volop gereproduceerd en geënsceneerd worden. N
 eem
allemaal zeker jullie STALEN ROS mee (FIETS).

Zondag 16/12 – Steunkaartenverkoop – 10u-12u30 – Lokaal
Deze vergadering is zoals elk jaar een top momentje ! We gaan lekker allemaal samen
steunkaarten voor retrobal verkopen. Haal jullie beste verkoopskills boven en dan maken we er
weer een toppertje van formaat van ! Zo kunnen we deze editie van Retrobal weer bangelijk
maken!

Zondag 23/12 – Geen vergadering – Thuis
Ooooooh, het is vandaag jammer genoeg geen vergadering… Maar treur niet, Kerstmis komt
eraan én het is vakantie! Geniet van jullie zalige vakantie en tot snel!

Vrijdag 27/12 - Kerstgiverke - 20u-22u30- Lokaal
Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a
one-horse open sleigh, HEY. Iedereen weet hoe laat het is: kerstmis de
leukste tijd van het jaar !!! Het is de bedoeling dat jullie voor dit
kerstgiverke een cadeautje meenemen van maximum 3 Euries !

KlepperQuote: “Het is maar 1 keer zaterdag 13 oktober he !” -Nellie Q.Stevige linker van Tapir, Vink, Slechtvalk en Papegaai !

