
ZATERDAG 13/01 - 14u tot 17u - kleine actie 

Vandaag gaan we weer centjes inzamelen door 
 deur aan deur te verkopen!

meer info volgt

ZATERDAG 21/01 - 19u30 tot 21u - gezelschapspelletjes 

Vanavond spelen we de leukste spelletjes!!!
Neem zeker je lievelingsspelletje mee!

VRIJDAG 27/01 -20u30 - ... 

Vandaag doen we alle voorbereidingen voor
Toost!! Meer info volgt nog 

ZATERDAG 28/01 - uur volgt nog - TOOST

Vandaag is Toost en gaan we veel centjes
verdienen!!!! Meer info volgt nog

4/02 en 11/02 - geen vergadering :(

Wij zijn gaan skiën en jullie hebben wel wat
rust verdient na Toost. Maar, dit is dé ideale

moment om AL jullie bieropeners te
verkopen!!!!  Succeeeesss

ZATERDAG 18/02 -14u - 17u - leiding geven voor
dummies 

Vandaag worden jullie opgeleid tot de beste
leiding die er kan zijn!! Jullie gaan al eens
oefenen hoe je leiding geeft met elkaar! 



ZATERDAG 25/02 - geen vergadering :(

Wij zijn op leidingsweekend en jullie hebben
vakantie, geniet ervan en tot volgende week! 

ZATERDAG 4/03 - 14u - 17u -leidingswissel 

Vandaag krijgen jullie geen leiding van ons
maar van andere hele leuke leiding!! Maak

jullie klaar om nog eens een spel te spelennn 

ZATERDAG 11/03 - EDM kinderhoek

Vanavond is het EDM en daar hoort ook een
kinderhoek bij waar jullie verantwoordelijk voor

zijn!! Uiteraard genieten jullie ook van ribbetjes en
de mooie foto's die we dit jaar al getrokken hebben!

:)))) 
ZATERDAG 18/03 - BINGO AVOND

Vandaag organiseren wij een bingo avond om
nog wat centjes in te zamelen voor een leuke

activiteit op buitenlandskamp!!! Info volgt

25/03 - 14u - 17u - mee leiding geven 

Na veel oefenen is het tijd voor het echte
werk!! Vandaag geven jullie mee leiding aan de

-12 takken!!

ZATERDAG 1/04 - QUIZ

Als laatste vergadering voor de paasvakantie
organiseren wij een mega leuke QUIZ!!!

info volgt nog 




