Zondag 03/11 – Smurfenvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Hé, kom mee naar smurfenland welkom allemaal.
Ja kom naar smurfenland het land van pracht en praal.
Hé, kom naar smurfenland het is hier heel speciaal.
Dus kom naar smurfenland smurf mee met het verhaal!

Vrijdag 09/11 tot zondag 11/11 – Poenkaweekend – Lokaal
Meer informatie volgt in een brief via mail

Zondag 18/11 – Columbusvergadering– 10u-12u30 – Lokaal
Christoffel Columbus, in het Spaans Cristóbal Colón is een van de bekendste
ontdekkingsreizigers uit de geschiedenis. In 1492 "ontdekte" hij het werelddeel A
 merika.
Vandaag op 18 november 2018 gaan de Poenkas op ontdekkingsreis en dit zal nog lang te lezen
zijn in de geschiedenisboeken.

Zondag 25/11 – Olympische spelen – 9u45-12u15 – Kerk Kapellen
Trek jullie zweetbandjes aan want wij gaan hard in het park
vandaag. We zien vandaag wie de snelste, de sterkste en de
explosiefste Poenka is van de hoop. Jullie kunnen jullie meten
met jullie grootste helden want de leiding doet ook mee.

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 – Geen vergadering – 10u-12u30 – Lokaal
Al jullie leiding is jammer genoeg op weeeeeekend… Daarom kunnen we er deze zondag helaas
geen onvergetelijke vergadering van maken. Maar volgende week zijn we er weer bij!

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!
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